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Drogi Czytelniku, Liebe Leserin, lieber Leser!,
Nie trzymasz w rękach przewodnika skiero-

wanego dla każdego odbiorcy. Babcia, u której 
spędzałem wakacje w Nanteuil pod Paryżem 
mawiała: cherches les gens simples et intelligents 
- szukaj ludzi prostych i inteligentnych. I mniej  
więcej dla takiego adresata skierowana jest ta 
publikacja. Proponuję Ci opowieść o krainie nie-
zwykłej i ludziach, którzy pozostawili tu pamięć, 
dorobek pokoleń i których tajemnice, często 
wstydliwe i zazdrośnie strzeżone, poznamy. Rody 
Hochbergów, Moltke, Hatzfeldtów i Maltzanów 
wywierały przez wieki wpływ na historię, politykę, 
administrację i przemysł Śląska, Prus i wilhelmińskiej 
Rzeszy. Jednak najbardziej znaczący ślad rodziny 
te odcisnęły na kulturze, bo to pozostawione 
kompleksy pałacowe, parkowe, archiwa i dzieła 
sztuki są trwałym dziedzictwem Dolnego Śląska. 
W roku, którym Wrocław pozostaje Europejską 
Stolicą Kultury, pokażemy kilka intrygujących 
i malowniczych miejsc położonych w niedalekiej 
odległości od dolnośląskiej stolicy.

Przedstawię Ci osoby, które nadały kształt swojej  
epoce, znane z hartu ducha, błyskotliwego intele-
ktu, niezłomności, potrafiące łamać wzorce arysto-
kratycznych zachowań i kodeksy, ale także te 
znane z podwójnej moralności czy niesłychanych 
bezeceństw. 

Epoka współczesna wywróciła dotychczasowe 
wartości, a wszechobecna cyfryzacja i internet  
przyspieszyły w niebywałym tempie życie codzie- 
nne. Pędzący natłok informacji, często bezwarto-
ściowych, skutecznie odsuwa nas od tego co  ważne, 
ciekawe i piękne. Czasy, w których granice absurdu 
przekraczane są każdego dnia a manipulacja stała 
się formą sprzedaży, rządzenia czy informowania 
powodują, że niekiedy rzeczywistość wyprzedza 
fikcję – la réalité dépasse la fiction. 

Lektura tego przewodnika pozwoli Ci na chwilę  
dystansu do współczesności. Wspólnie przeniesie-
my się do czasów dawnych i wrócimy do teraźniej-
szości, by przejść się po śladach, którymi chadzali 
ludzie fascynujący w dobrym i złym tego słowa zna- 
czeniu. I w końcu pozwolisz, że zwrócę się do tych, 
których trud i praca rzadko są doceniane i nieczęsto  
nagradzane: Regionaliści wszystkich krain – trwajcie! 

autor

Was Du in den Händen hältst, ist kein Führer für 
jedermann. Meine Oma, bei der ich in Nanteuil bei 
Paris meine Ferien verbrachte, sagte: Suche einfache 
und intelligente Menschen – cherches les gens 
simples et intelligents. Ich möchte Dir eine Erzählung 
über eine außergewöhnliche Region und Menschen 
anbieten, die hier ihre Erinnerung, das Schaffen 
vieler Generationen zurücklassen mussten, und 
deren Geheimnisse, die oft schamhaft und neidisch 
geschützt, wir kennen lernen. Die Familien der von 
Hochberg, Moltke, Hatzfeldt und Maltzan haben 
über Jahrhunderte hinweg die Geschichte, die Politik, 
die Verwaltung und die Industrie von Schlesien, 
Preußen und dem Deutschen Kaiserreich geprägt. 
Allerdings haben diese Familie die bedeutsamsten 
Spuren in der Kultur hinterlassen, denn die hier 
gebliebenen Schloß- und Parkensembles, Archive 
und Kunstwerke sind das beständige Kulturerbe 
von Niederschlesien. In dem Jahr, in dem Breslau 
Europäische Kulturhauptstadt ist, zeigen wir Dir 
einige spannende und malerische Orte, die nicht 
weit von der Hauptstadt Niederschlesiens liegen.

Dir möchte ich Menschen vorstellen, die ihre 
Epoche geprägt haben, die für ihre innere Stärke, 
ihren brillanten Intellekt, ihre Unerschütterlichkeit 
bekannt waren, die die adeligen Verhaltensmuster 
und Kodizes durchbrechen konnten, aber auch 
Menschen, die für ihre Doppelmoral und unerhörte 
Niedertracht bekannt geworden sind.

Die Gegenwart hat die bisherigen Werte auf den 
Kopf gestellt, und die allgegenwärtige Digitalisierung 
und das Internet haben das tägliche Leben in 
unerhörter Weise beschleunigt. Der rasende Strom 
von Informationen, die oftmals wertlos sind, hält 
erfolgreich von dem ab, was  wichtig, interessant und 
schön ist. Zeiten, in denen die Grenzen des Absurden 
jeden Tag überschritten werden, und Manipulation 
eine Form des Verkaufs, der Machtausübung bzw. 
der Information geworden ist, lassen manchmal die 
Fiktion die Wirklichkeit überholen – la réalité dépasse 
la fiction.

Die Lektüre dieses Führers lässt Dich für ein 
Weilchen Abstand von der Gegenwart gewinnen. 
Gemeinsam reisen wir in vergangene Zeiten und 
kehren in die Gegenwart zurück, um den Spuren 
zu folgen, die Menschen hinterlassen haben, die 
faszinierend sind, in der positiven und negativen 
Bedeutung dieses Wortes. Und schließlich, erlaube 
mir, dass ich auf diejenigen zurückkomme, deren 
Mühe und Arbeit selten gewürdigt und nicht allzu 
oft entlohnt wird: Regionalkundler aller Länder - 
haltet durch!

Der Autor
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 Świdnica konkurowała w wiekach średnich 
z Wrocławiem, a to za sprawą węzła szlaków 
handlowych oraz znakomitego piwa, warzonego 
tutaj i znanego także poza granicami Śląska. Splot 
pasjonujących zdarzeń jakie rozgrywały się przez 
wieki owocował wielkimi indywidualnościami. 
Takie osobowości jak rzeźbiarz Georg L. Weber, 
as lotnictwa Manfred von Richthofen, obiekty 
zabytkowe światowej klasy jak Kościół Pokoju 
(UNESCO) nadają miastu i okolicom cech 
niepowtarzalnych. Muzeum Broni i Militariów 
wraz z Muzeum Dawnego Kupiectwa stanowią 
unikaty na skalę ogólnopolską. Zachowany 
Kościół Pokoju stanowił wyraz łaski Habsburgów 
dla miejscowych protestantów. Zbudowany 
z drewna, gliny, słomy i piasku miał stać krótko 
jako symbol tymczasowości, a przeszedł do 
wieczności.

O osiem kilometrów od rynku w Świdnicy 
oddalona jest Krzyżowa należąca niegdyś do 
rodziny von Moltke. 

Nie ma chyba rodziny w Niemczech, która 
dostarczyłaby militaryzmowi pruskiemu bardziej 
znanych przedstawicieli. Przez dziesiątki lat 
nazwisko Moltke kojarzyło się wyłącznie z woj-
skiem. Rządy Bismarcka - od 1862 r. - premiera 
Prus, miały przynieść dynamiczny rozwój tego  
państwa i utworzenie po raz pierwszy zjednoczonych 

 Im Mittelalter konkurrierte Schweidnitz 
mit Breslau mit Verkehrsknotenpunkt der 
Handelswegen und dem ausgezeichneten 
Bier, das dort gebraut wurde und das auch 
außerhalb Schlesiens bekannt wurde. Das 
Zusammentreffen von spannenden Ereignissen, 
die hier in Jahrhunderten stattfanden, hatte 
zur Folge große Persönlichkeiten. Solche 
Individualitäten wie der Bildhauer Georg L. 
Weber, der Jagdflieger Manfred von Richthofen, 
sowie die Denkmäler der Weltklasse, wie 
Friedenskirche (UNESCO), verliehen der Stadt 
und der Gegend einen einzigartigen Charakter. 
Das Waffen - und Militärmuseum samt dem 
Kaufmannsmuseum sind einzigartige Objekte 
im ganzen Polen. 

Die gut erhaltene Friedenskirche war ein 
Gnadenausdruck von Habsburgern für die 
lokalen Protestanten. Die Kirche, gebaut aus 
Holz, Lehm, Stroh und Sand sollte ein Symbol 
des Provisoriums werden, so blieb sie ewig. 

8 Kilometer von dem schweidnitzen Markt 
entfernt liegt Kreisau, das einmal ein Besitztum 
der Familie Moltke war. Es gibt in Deutschland 
kaum eine Familie, die mehr bekannten 
Vertreter in dem preußischen Militarismus hatte. 
Durch Jahrzehnte wurde der Name Moltke 
ausschließlich mit dem Militär assoziiert. 

HRABIOWIE MOLTKE  
I KRZYŻOWA 

GRAFEN VON MOLTKE 
UND KREISAU
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Niemiec. Ceną tego zespolenia stały się trzy 
wojny stoczone z Danią, Austrią i Francją. To 
Prusy wygrały rywalizację z Austrią o dominację 
w krajach niemieckich i zjednoczyły je pod 
swoim berłem. 

Szefem Sztabu Generalnego podczas wymie-
nionych kampanii był Helmuth von Moltke 
- meklemburski szlachcic, który, podobnie 
jak jego przodkowie, służył w armii duńskiej. 
Po przeniesieniu do Prus zaczął piąć się po 
szczeblach kariery w uczelniach wojskowych, 
sztabach, by w końcu awansować do Sztabu 
Generalnego. Wprowadzał najnowsze wynalazki 
techniczne do armii. Z czasem wyrobił sobie tak 
mocną pozycję w państwie, że kierunki nowych 
linii kolejowych wytyczano ściśle według jego 
wskazań. Transportowane koleją oddziały miały  
się pojawiać w miejscu zgrupowania razem. 
Podróż pociągiem w tamtych czasach miała 
tempo błyskawicy. Getrennt marschieren, zusa-
mmen schlagen (osobno maszerować - uderzać 
razem), tak nazwał późniejszy feldmarszałek 

Die Bismarcks Regierungen – ab 1862 – des 
Reichskanzlers, sollten zu einer dynamischen 
Entwicklung des Staates und zur Gründung des 
zum ersten Mal vereinigten Deutschlands führen. 
Drei Kriege gegen Dänemark, Österreich und 
Frankreich waren der Preis dafür. Es war Preußen, 
das die Rivalität mit Österreich in deutschen 
Staaten gewann und sie unter seinem Zepter 
vereinigte. Chef des Großen Generalstabs war 
während dieser Feldzüge Helmuth von Moltke 
– ein mecklenburgischer Adliger, der ähnlich 
wie seine Vorfahren im dänischen Militärdienst 
stand.

Nach der Versetzung nach Preußen begann 
er die Karriereleiter in den Militärschulen, in 
den Stäben emporzusteigen um letztendlich 
auf einen Posten des Generalstabs befördert zu 
werden.

Er führte neuesten technischen Erfindungen 
in die Armee ein. Im Laufe der Zeit verschaffte 
er sich eine so starke Position im Staat, dass die 
Richtungen der neuen Eisenbahnlinien exakt 

GRAFEN VON MOLTKE 
UND KREISAU

HRABIOWIE MOLTKE  
I  KRZYŻOWA
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swoją złotą zasadę. W poglądach na rolę wojny 
zaszedł tak daleko, że uznał ją za główny sens 
istnienia państwa. Moltke założył sobie, że 
po wybuchu konfliktu cała administracja, 
gospodarka i polityka państwa - winny zostać 
podporządkowane zniszczeniu przeciwnika. 
Clausewitz ze swoją doktryną, w myśl której 
wojna jest przedłużeniem polityki, wydawał się 
przy nim skautem.

Armia w Prusach posiadała liczne przywileje, 
była też narzędziem sukcesów państwa. Liczna, 
sprawna bojowo i dobrze zorganizowana, 
cieszyła się niekłamanym szacunkiem społe-
czeństwa. Kariera wojskowa stanowiła szczyt  
marzeń, a mundur oficera rzadko mógł przy-
wdziać człowiek nieszlacheckiego pochodzenia. 
Niewielkie miasta zabiegały o ulokowanie w nich 
garnizonu wojskowego. Dzięki temu rosła ich 
ranga i bogactwo, a to ze względu na handel 
końmi, paszami i zaopatrzenie w żywność.

Za sprawą osobowości i wpływów Moltkego, 
rola Sztabu Generalnego wzrosła do tego 
stopnia, że Ministerstwo Wojny usunięte zostało 
w cień. Generałowie parli do wojny. Dysponowali 
dobrze uzbrojoną i świetnie przygotowaną 
armią. Wpływ pruskiej generalicji był tak silny, 
że wojsko przestawało pełnić funkcję narzędzia 
państwa i zaczynało kształtować jego politykę. 
Dodać trzeba, iż cele Sztabu Generalnego 
zbieżne były z dążeniami Bismarcka, który parł 
do wojen widząc w nich środek do zjednoczenia 
Niemiec pod berłem Prus.

Bismarck nie przewidział jednak, że gene-
rałowie, uważający się za coś znacznie lepszego 
niż cywile i politycy, będą ignorować go, choć 
był kanclerzem. Stało się to zadrą na jego dumie 
i plamą na honorze. Faktem jest, że generałicja 
pruska uważała się za półbogów. To Wilhelmowi I,  
królowi Prus, którego Bismarck uczynił cesarzem 
Rzeszy, przypadła rola rozjemcy między gene-
ralicją a kanclerzem.

Po rozbiciu armii austriackiej pod Sadową 
i wygranej wojnie z Francją marzenie Prusaków 
ziściło się. W styczniu 1871 r. ogłoszono w Wersalu  
utworzenie cesarstwa; Wilhelm I został cesarzem 
niemieckim, a Bismarck kanclerzem. Rzesza 
niemiecka stała się faktem. Z odwiecznej rywa-
lizacji o dominację w państwach niemieckich 
skutecznie wytrącono Austrię. 

nach seinen Anordnungen bestimmt wurden. 
Die mit der Eisenbahn transportierten Truppen 
sollten an die Konzentrationsstelle zusammen 
eintreffen. Getrennt marschieren, zusammen 
schlagen, so nannte später der Feldmarschall 
seine goldene Regel. In seinen Einsichten über 
den Krieg kam er so weit, dass er ihn für den 
Sinn der Existenz des Staates hielt. Moltke 
nahm an, dass nach Ausbruch des Konfliktes 
die ganze Administration, Wirtschaft und Politik 
des Staats dem Ziel der Vernichtung des Feindes 
untergeordnet werden sollten. Clausewitz 
mit seiner Doktrin, gemäß der der Krieg eine 
bloße  Fortsetzung der Politik war, schien im 
Vergleich zu ihm ein Pfadfinder zu sein.

Die Armee in Preußen hatte zahlreiche 
Sonderrechte, sie war auch Erfolgswerkzeug des  
Staates. Sie war zahlreich, kämpferisch, gut 
organisiert und genoss aufrichtiges Ansehen bei  
der preußischen Gesellschaft. Die Militärlaufbahn  
war Gipfel der Träume und Offiziersuniform 
konnte selten von jemanden nicht adliger 
Abstammung angelegt werden. Kleine Städte 
kämpften um Einrichtung einer Garnison, 
weil die Garnison, mit Handel von Pferden, 
Futter und Nahrungsmittelversorgung das 
Wachstum von Rang und Reichtum der Städte  
garantierte. Dank der Persönlichkeit Moltkes 
und seiner Beziehungen gewann der General- 
stab so an Bedeutung, dass das Kriegsministerium  
in den Hintergrund gedrängt wurde. Generale 
drängten zum Krieg. Sie verfügten über gut 
bewaffnete und ausgezeichnet vorbereitete 
Armeen. Einfluss der preußischen Generalität war  
so stark, dass die Armee nicht mehr ein Werkzeug 
des Staates war, sondern sie begann seine Politik 
zu beeinflussen. Es muss hinzugefügt werden, 
dass Ziele des Generalstabes mit den Zielen 
von Bismarck, für den der Krieg ein Mittel für 
Wiedervereinigung der deutschen Staaten unter 
preußischem Zepter war, übereinstimmten. 
Bismarck sah aber nicht voraus, dass Generale, 
die sich für was ganz besseres als Zivile und 
Politiker hielten, ihn, obwohl er Kanzler war, 
missachten würden. Diese Tatsache wurde 
für ihn zum Stachel und Ehrverlust. Der Fakt 
war, dass die preußische Generalität sich für 
Halbgötter hielt. Die Rolle des Vermittlers 
zwischen der Generalität und dem Kaiser fiel 
Wilhelm I., König von Preußen, der von Bismarck 

GRAFEN VON MOLTKE 
UND KREISAU

HRABIOWIE MOLTKE  
I  KRZYŻOWA
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    Feldmarszałek Helmuth von Moltke / Helmuth von Moltke

Moltke triumfował. Kajzer podniósł go do 
godności hrabiego. O estymie, jaką darzono 
Moltkego, świadczy fakt sprawowania przezeń 
funkcji szefa Sztabu Generalnego do 88. roku 
życia (!). Ostatnie lata spędził w swoim śląskim 
majątku – Krzyżowej koło Świdnicy. Kiedy umie-
rał, w wieku 91 lat, w uszach grały mu pewnie 
surmy bojowe.

W 1848 roku, w Gersdorf, przyszedł na świat 
bratanek feldmarszałka. Na cześć wielkiego stryja 
nadano mu imię Helmuth. Europa ogarnięta była 
właśnie gorącą falą Wiosny Ludów. Hołdując 
tradycjom rodzinnym młodzieniec obrał karierę 
wojskową. Pnąc się po szczeblach hierarchii 
oficerskiej zdobył wreszcie upragnione szlify 
generalskie. W 1906 r. powtórzył wyczyn swoje-
go czczonego w Prusach poprzednika i objął 
funkcję szefa Sztabu Generalnego. Jego młodszy 
brat, Friedrich, piastował urząd nadprezydenta 
Prus Wschodnich, a w latach 1907-1910 ministra 
spraw wewnętrznych Prus.

Była to już inna epoka. Cesarski tron zajmował 
awanturniczy, śniący o koloniach Wilhelm II.  
Nie żył już trzeźwo myślący Bismarck, uważający  
zamorskie podboje za kosztowne fanaberie. 
W rozdartej sprzecznymi interesami i podmino-
wanej konfliktami Europie, Rzesza pozostawała 
w sojuszu z Austro-Węgrami. Strzały Gawriły 

zum Deutschen Kaiser gemacht wurde, zu. 
Nach Zerschlagung der österreichischen Armee 
von Sadowa und nach dem gewonnenen Krieg 
gegen Frankreich ging der preußische Traum in 
Erfüllung. Im Januar 1871 wurde in Versailles die 
Gründung des Deutschen Reiches proklamiert; 
Wilhelm I. wurde zum Deutschen Kaiser und 
Bismarck zum Kanzler. Das Deutsche Reich war 
geschehen. Österreich wurde von der uralten 
Rivalität um Dominanz über deutsche Staaten 
mit Erfolg abgesetzt. Moltke triumphierte. Er 
wurde von dem Kaiser zum Grafen ernannt. Von 
der Wertschätzung, der sich Moltke erfreute, 
zeigte die Tatsache, dass er bis zu seinem 
88. Lebensjahr die Funktion des Chefs des 
Generalstabes innehatte (!). Seine letzten Jahre 
verbrachte er auf seinem schlesischen Gut – 
Kreisau bei Schweidnitz. Als er im Alter von 91 
Jahren starb, klangen wohl Zinken in seinem Ohr.

Im Jahr 1848, in Gersdorf, kam ein Neffe des 
Feldmarschalls auf die Welt. Zu Ehren des großen 
Onkels gab man ihm den Namen Helmuth. 
Europa war von der Welle des Völkerfrühlings 
ergriffen. Gemäß der Familientradition wählte  
der junge Mann eine Karriere im Militärdienst. 
Emporsteigend die Karriereleiter der Offizier- 
shierarchie erwarb er endlich die Schulterklappen  
des Generals. 1906 wiederholte er die Tat seines  
in Preußen verehrten Vorgängers und wurde zum  
Generalstabschef. Sein jüngerer Bruder, Friedrich, 
war Oberpräsident der Provinz Ostpreußen und 
in Jahren 1907-1910 preußischer Innenminister. 

Das war schon eine andere Epoche. Den 
kaiserlichen Thron bestieg ein streitsüchtiger, 
von Kolonien träumender Wilhelm II. Bismarck 
lebte nicht mehr - ein Vernunftmensch, der 
die überseeischen Eroberungen als kostbare 
Launen erachtete. In dem durch gegensätzliche 
Interesse und Konflikte zerrissenen Europa war 
das Reich mit Österreich-Ungarn verbündet. 
Die Schüsse von Gavrilo Princip und der Tod des 
Erzherzogs Franz Ferdinands in Sarajewo führten 
zum 1. Weltkrieg. 

Ein halbes Jahr früher, im Dezember 1913, 
überzeugte Moltke den Kaiser: ich halte einen 
Krieg für unvermeidbar und je eher, desto besser. 
Das österreichische Militär strebte auch 
danach, dazu wollte es auch eine Niederlage 
Russlands, das Serbien unterstützte. Der Graf 
Leopold Berchtold, der Minister des kaiserlichen 

GRAFEN VON MOLTKE 
UND KREISAU

HRABIOWIE MOLTKE  
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Principa i śmierć arcyksięcia Franciszka Ferdy- 
nanda w Sarajewie, podłożyły iskrę pod gotowy 
już stos.

 Pół roku wcześniej, w grudniu 1913 r., 
Moltke przekonywał kajzera: Uważam wojnę 
za nieuniknioną, im wcześniej - tym lepiej. 
Generalicja austriacka żywiła się tym samym 
pragnieniem, do tego pragnęła pogromu Rosji.  
Ta ostatnia popierała Serbię. Hrabia Leopold 
Berchtold, cesarsko-królewski minister spraw  
zagranicznych ułożył ultimatum do króla Serbii 
i wysłał Aleksandra Hoyosa do cesarza, by 
ten je podpisał. Pięć godzin trwały przetargi  
i pokonywanie oporu 84-letniego starca. Fran- 
ciszek Józef powtarzał z uporem w wiedeńskim  
dialekcie: Ich unterschreib nyt! (Nie podpiszę!) 
Być może widział opłakane dla Austrii i Europy 
skutki wysłania tego dokumentu? Tę tajemnicę 
zabrał ze sobą do grobu. W piątej godzinie uległ. 
Ultimatum zostało wysłane.

 Tymczasem w Niemczech dyplomaci oddali 
całą inicjatywę w ręce generałów ze Sztabu 
Generalnego. Helmuth Moltke młodszy był 
w swoim żywiole - teraz miał szansę dorównać 
stryjowi. 1 sierpnia Niemcy wypowiedziały wojnę  
Rosji, a dwa dni później Francji. Ze wszystkich 
szefów sztabów tylko Moltke miał precyzyjny 
plan strategiczny. Jego poprzednik na tym 
stanowisku - Alfred Schlieffen (1891-1905), opra- 
cował koncepcję ataku skrzydłami. Główne 
uderzenie niemieckie miało ruszyć przez Belgię,  
północną Francję, by zaskoczyć Paryż od zachodu.  
Pruski sposób myślenia, napędzjący mechanizm 
wojenny, znalazł wreszcie swe ujście. Machina 
ruszyła. Złamano neutralność Belgii, pancerne 
skrzydło niemieckie zaczęło posuwać się po 
polach północnej Francji. Moltke osłabił główny, 
ofensywny trzon ataku, dlatego jego wojska 
nie mogły dojść na zachód od Paryża. Między 
poszczególnymi armiami wytworzyły się luki.

Psychologom znany jest fakt istnienia pewnej, 
raczej niewielkiej grupy ludzi, którzy osiągają 
maksimum swoich możliwości intelektualnych 
i zdolności motywacyjnych w sytuacjach 
uznanych za beznadziejne. Tacy osobnicy są 
tym bardziej sprawni, im wyższy jest stopień 
niebezpieczeństwa i zagrożenia. Gdy innych 
paraliżuje strach, oni działają jak w transie, a to, 
czego dokonują, ma rangę wyczynu. Podczas 
ofensywy niemieckiej - po stronie francuskiej 

und königlichen Hauses und des Äußeren 
verfasste ein Ultimatum für den König Serbiens. 
Aleksander Hoyos wurde zum Kaiser geschickt, 
damit dieser das Dokument unterschrieb. Es 
dauerte fünf Stunden, bis der 84jährige Greis 
seine Unterschrift darauf leistete. Franz Joseph 
wiederholte steif und fest im Wiener Dialekt: Ich 
unterschreib nyt! Vielleicht ahnte er die traurigen 
Folgen dieses Ultimatums für Österreich und 
Europa voraus? Dieses Geheimnis nahm er mit 
ins Grab. Nach fünf Stunden gab er nach. Das 
Ultimatum wurde geschickt.

Inzwischen übergaben die deutschen Diplo- 
maten die Initiative den Militärs vom Generalstab.  
Helmuth Moltke der Jüngere war in seinem 
Element- jetzt hatte er die Chance, dem Onkel 
ebenbürtig zu sein. Am 1. August erklärte 
Deutschland Russland den Krieg, zwei Tage 
später Frankreich. Von allen Stabschefs hatte nur 
Moltke einen strategischen Plan. Sein Vorgänger 
– Alfred Schlieffen bearbeitete die Konzeption 
des Flankenangriffs. Der deutsche Hauptangriff 
sollte durch Belgien und Nordfrankreich kommen 
und Paris von Westen angreifen. Die preußische 
Denkweise, die den Kriegsmechanismus antrieb, 
kam endlich zum Durchbruch. Die Maschine war 
in Gang gesetzt. Die Neutralität Belgiens wurde 
verletzt, die deutsche Panzerflanke marschierte 
im Norden Frankreichs ein. Moltke schwächte 
den Hauptangriff und dadurch konnte seine 
Armee westlich von Paris nicht siegen. Zwischen 
den einzelnen Armeen waren Lücken erstanden. 

Den Psychologen ist bekannt, dass es eine, 
eher kleine Gruppe Menschen gibt, die ihre 
höchsten intellektuellen Möglichkeiten und 
Motivationsfähigkeiten erst in hoffnungslosen 
Situationen erreichen. Je größer die Bedrohung 
und Gefahr sind, desto effektiver sind sie. Wenn 
die anderen schon vor Angst wie gelähmt sind, 
diese handeln wie in Trance und ihr Handeln ist 
eine große Leistung. Während des deutschen 
Angriffs gab es eine solche Persönlichkeit auf 
der französischen Seite. Er war Generalstabschef 
und hieß Joseph Joffre. Nach dem ersten Angriff 
Moltkes war die französische Armee auf dem 
Rückzug. Er dauerte 12 Tage und verursachte 
Destruktion. Das Heer war beinahe zersplittert. 
Wenn alle schon verzweifelt waren, war Joffre 
der einzige, der die Hoffnung nicht verlor. Er 
handelte leidenschaftslos, konsequent und 
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znalazł się taki człowiek. Był szefem Sztabu 
Generalnego i nazywał się Joseph Joffre.

Armia francuska od pierwszego uderzenia 
Moltkego znalazła się w odwrocie. Trwało 
to dwanaście dni i powodowało destrukcję. 
Wojsko było o krok od rozsypki. Kiedy wszyscy 
już zwątpili - głowę w górze trzymał jedynie 
Joffre. Działał beznamiętnie, konsekwentnie 
i bezwzględnie. Żadna klęska nie była w stanie 
zachwiać jego spokoju. Kiedy przyszło do 
zorganizowania się - dostarczył gotową do 
boju armię. Z niezachwianą wiarą podjął 
kontrofensywę nad Marną i zatrzymał armię 
niemiecką. W trybach pruskiego mechanizmu 
zaczął zgrzytać piasek.

Sztab francuski wykorzystał wielki węzeł 
komunikacyjny Paryża do zgrupowania wojsk 
i przygotowania szybkiego kontruderzenia 
(5-12 IX 1914). W stolicy policja zatrzymywała 
paryskich taksówkarzy przekazując im rozkaz 
o zebraniu się w jednym miejscu. Ci z ochotą 
wysadzali pasażerów tłumacząc, że jadą „do 
boju”. Wszystkie sześćset taksówek stolicy 
wykorzystano wraz z autobusami i ciężarówkami 
do przerzucenia oddziałów na miejsce 
zgrupowania. Niemców odparto, ale zwycięstwo 
Francuzów było niepełne.

W naturze ludzkiej tkwi pęd do szukania 
winnych. Prawdopodobnie wyznaczenie kozła  
ofiarnego jest obroną przed rozpadem grupy.  
Być może ofiara uosabia jej lęki? Winą za 
niepowodzenie nad Marną obarczono jedno- 
znacznie Moltkego. Cesarz usunął go ze 
stanowiska szefa sztabu, jednak całą sprawę 
załatwiono w białych rękawiczkach. Decyzję 
tę ukryto przed opinią publiczną i ogłoszono 
dopiero kilka tygodni później. Na czele 
Sztabu Generalnego Rzeszy stanął gen. Erich 
Falkenhayn. Kiedy plan błyskawicznego ude-
rzenia, opracowany przez Schlieffena, nie 
powiódł się, wyszło na jaw, że Niemcom brakuje 
dalszej strategii wojny. Moltke wrócił do sztabu 
w 1915 r. ale w armii błyszczała już gwiazda 
urodzonego w Poznaniu Paula Hindenburga.

Pogwałcenie neutralności Belgii spowodo-
wało przystąpienie do wojny Zjednoczonego 
Królestwa. Dotknięte do żywego i wściekłe 
na tę decyzję koła rządowe Rzeszy zaczęły 
propagować hasło: Gott strafe England (Boże 
ukarz Anglię). Hans Heinrich XV Hochberg - 

rücksichtslos. Keine Niederlage war imstande, 
ihn zu erschüttern. Wenn es zur Mobilisierung 
kam, kam er mit dem kampfbereiten Heer. 
Hoffnungsvoll ging er zum Gegenangriff an der 
Marne und stoppte die deutsche Armee. Sand 
begann rieseln im Getriebe der preußischen 
Armee. Der französische Stab benutzte den 
großen Pariser Knotenpunkt, um die Armee zu 
konzentrieren und den raschen Gegenangriff 
vorzubereiten (5-12. September 1914). Die 
Polizei erteilte den Befehl für Taxifahrer, in der 
Hauptstadt, sich an einem Ort zu versammeln. 
Die Fahrer ließen ihre Passagiere mit Lust 
aussteigen mit der Begründung, dass sie in den 
Kampf ziehen. Alle 600 Taxis wie auch Busse 
und Lastkraftwagen wurden zur Beförderung 
der Truppen genutzt. Die Deutschen wurden 
abgewehrt, aber der Sieg der Franzosen blieb 
unvollständig.

Es steckt in der menschlichen Natur, nach den 
Schuldigen zu suchen. Wahrscheinlich schützte 
es die Gruppe vor dem Zerfall, den Sündenbock 
zu finden. Vielleicht verkörperte das Opfer ihre 
Ängste? Für die Niederlage an der Marne wurde 
Moltke eindeutig für schuldig erklärt. Er wurde 
vom Kaiser von seinem Stabschefamt abgesetzt, 
dies wurde aber mit Samthandschuhen 
ausgeführt. Die Entscheidung wurde vor der 
Öffentlichkeit geheim gehalten und erst ein 
paar Wochen später bekannt gegeben. An der 
Spitze des Generalstabs stand General Erich 
Falkenhayn. Als der Blitzkriegsplan Schlieffens 
gescheitert war, wurde bekannt, dass die 
Deutschen keine neue Kriegsstrategie hatten. 
Moltke kehrte zum Stab im Jahr 1915 zurück, 
aber dort glänzte schon der in Posen geborene 
Paul Hindenburg.

Die Neutralitätsverletzung Belgiens hatte 
die Kriegserklärung Englands zur Folge. Die 
bis innerste getroffene und wütende deutsche 
Regierung propagierte die Formel: Gott strafe 
England. Als Hans Heinrich XV. Hochberg–
Pless die hysterischen Wörter über Bestrafung 
England hörte, sollte er sie mit einem Satz 
quittieren: Preußische Hohlköpfe. Die Frau dieses 
schlesischen Magnaten, Daisy, war Engländerin; 
ihr Bruder heiratete Jenny – die Mutter von 
Winston Churchill. Helmuth Moltke der Jüngere 
erlebte die Niederlage Deutschlands und den 
Untergang des Kaisers nicht. Er starb 1916, im 
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Pless, usłyszawszy histeryczne hasło o ukaraniu 
Anglii, miał skwitować je jednym zdaniem: 
Zakute pruskie łby. Żona tego śląskiego magnata, 
Daisy, była Angielką; jej brat ożenił się z Jenny - 
matką Winstona Churchilla.

Helmuth Moltke młodszy nie doczekał klęski 
Niemiec i upadku kajzera Wilhelma. Zmarł w 1916 r.,  
który to czas zapisał się krwawą rzezią pod Verdun.  
Zginęło tam 240 tys. żołnierzy niemieckich i 275 
tys. francuskich. Teren, o który walczono, był 
mniejszy niż cmentarz z jego ofiarami.

Śląski ślad rodziny von Moltke datuje się na 
rok 1867. Wtedy kupili oni majątek w Krzyżowej 
(Kreisau) koło Świdnicy. W tamtejszym pałacu  
przyszedł na świat w marcu 1907 r. hrabia 
Helmuth James Moltke. Jako dziecko odebrał  
wychowanie oparte na tradycyjnych wartościach  
religijnych. Dość wcześnie objawiło się u mło- 
dego arystokraty poczucie sprawiedliwości 
społecznej. Świadczył o tym wybrany kierunek 
studiów - nauki prawnicze. Później, jako młody  
adwokat, udzielał pomocy prześladowanym 
przez system nazistowski Żydom. W 1940 r. 
w Berlinie i Monachium, zawiązało się kilka 
opozycyjnych wobec Hitlera grup. Jednak 
palmę pierwszeństwa należy oddać Kreisauer 
Kreis (Krąg Krzyżowej), zbierającemu się 
w tamtejszym majątku. Jego założyciele - 
Helmuth James von Moltke i Peter Yorck von 
Wartenburg - reprezentowali największy format 
duchowy. Obaj zaparli się swoich pruskich, 
militarnych korzeni. Także przodkowie Yorcka 
byli zbrojną podporą tronu Hohenzollernów. 
Hans Yorck stoczył zwycięską bitwę z wojskiem 
francuskim pod gen. Bertrandem w październiku 
1813 r. W końcu awansowano go do stopnia 
feldmarszałka. Maximilian Yorck jako oficer 
sztabowy był nawet w Chinach.

Moltke i Yorck obrali sobie za główny cel 
urządzenie porządku prawnego i społecznego 
w powojennych Niemczech. Oto co pisał 
Helmuth James o III Rzeszy, w liście do swojego 
przyjaciela, Petera Yorcka, w czerwcu 1940 r.: 

[…] Nie jest przeznaczeniem państwa domi-
nować nad ludźmi i przez władzę oraz strach 
przed przemocą poskramiać ich. Zadaniem 
państwa jest wprowadzenie takich relacji między 
obywatelami, by każdy z nich żył bez strachu 
przed bliźnim, w pełnym bezpieczeństwie i był 
traktowany jak istota wolna.

Jahr des Blutbades von Verdun. Dort kamen 
240.000 deutsche und 275.000 französische 
Soldaten ums Leben. Das Gebiet, um welches 
gekämpft wurde, war kleiner als der Friedhoff 
für die Gefallenen. 

Die schlesischen Spuren der Familie Moltke 
stammten aus dem Jahr 1867. Sie erwarben 
damals ein Gut in Kreisau bei Schweidnitz. Im 
dortigen Schloss wurde 1907 der Graf Helmuth 
James Moltke geboren. Als Kind bekam er eine 
Erziehung, die auf traditionellen religiösen 
Werten beruhte. Schon früh charakterisierte 
der Sinn für soziale Gerechtigkeit den jungen 
Aristokraten. Davon zeugte sein Studiengang 
– Jura. Später, als junger Anwalt half er den 
von Nationalsozialisten verfolgten Juden. 1940  
entstanden in Berlin und München oppositio-
nelle Gruppen gegen Hitler. Die Siegespalme 
gehörte aber dem Kreisauer Kreis, der sich in 
dortigem Gut versammelte. Seine Begründer 
– Helmuth James von Moltke und Peter 
Yorck von Wartenburg waren Männer von 
größter Intelligenz. Beide sagten sich los von 
ihren preußischen, militärischen Wurzeln. 
Die Familie Yorck unterstützte militärisch die 
Hohenzollern. Im Oktober 1813 kämpfte Hans 
Yorck unter dem General Bertrand erfolgreich 
gegen die französische Armee. Er wurde zum 
Generalfeldmarschall ernannt. Maximilian Yorck 
war sogar auch als Stabsoffizier in China. Moltke 
und Yorck setzten sich zum Ziel, die Rechts – und 
Gesellschaftsordnung in Deutschland nach dem 
Krieg vorzubereiten. Helmuth James schrieb an 
seinen Freund Peter Yorck im Juni 1940:

[…] Es ist nicht die Bestimmung des Staates 
Menschen zu beherrschen und durch Gewalt 
oder durch Furcht vor Gewaltanwendung zu 
zügeln, vielmehr ist es die Bestimmung des 
Staates, die Menschen in eine solche Beziehung 
zueinander zu bringen und sie darin zu erhalten, 
dass der Einzelmensch von jeder Furcht befreit 
in voller Sicherheit und doch ohne Schaden für  
seinen Nächsten zu leben und zu handeln vermag.

Es ist nicht die Bestimmung des Staates, 
Menschen zu wilden Tieren oder zu Maschinen 
zu machen, vielmehr ist es die Bestimmung 
des Staates, dem Einzelmenschen denjenigen 
Rückhalt zu geben, der es ihm ermöglicht, 
Körper, Geist und Verstand ungehindert zu 
betätigen und zu entwickeln.
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 Freya i Helmuth James von Moltke / Freya und Helmuth James von Moltke

Nie jest zadaniem państwa wychowywać 
obywateli na dzikie bestie ani na bezwolne ma-
szyny. Powinnością władzy jest dać jednostce  
oparcie umożliwiające nieskrępowaną aktywność  
na każdym polu. Państwo nie może wymuszać 
posłuszeństwa i ślepej wiary w nieomylność 
władzy. 

Przeznaczeniem państwa jest takie wychowanie  
obywatela, by żył zgodnie z nakazem rozumu 
i tą świadomością, która pozwoli mu obrócić 
własną aktywność w twórczą siłę, a nie trwonić 
ją na nienawiść, agresję i zawiść. W końcu 
powinnością państwa jest stanie na straży 
wolności każdej jednostki. Tylko takie państwo 
jest praworządne. […]

Towarzystwo grupujące opozycjonistów 
spotykających się u hrabiego Moltke, skupiało 
ludzi o dość szerokim wachlarzu poglądów. 
Byli tam liberałowie, socjaldemokraci, katolicy, 
konserwatyści, protestanci. Łączyło ich kilka 
wspólnych celów: natychmiastowe zakończenie 
wojny, włączenie Niemiec w nowy, powojenny 
porządek europejski, a także podjęcie współ-
pracy z państwami sąsiednimi. 

Es ist nicht Aufgabe des Staates, unbedingten 
Gehorsam und blinden Glauben an sich oder 
an etwas Anderes vom Menschen zu fordern, 
vielmehr ist es die Bestimmung des Staates, den 
Einzelmenschen dahin zu führen, dass er nach 
den Geboten der Vernunft lebt, die Vernunft bei 
allen Dingen betätigt und ihn sogleich dahin zu 
leiten, dass er seine Kraft nicht in Hass, Ärger, 
Neid verschwendet oder sonst unrecht handelt. 
Die letzte Bestimmung des Staates ist es daher, 
der Hüter der Freiheit des Einzelmenschen zu 
sein. Dann ist es ein gerechter Staat. […] 

Die Oppositionellen um den Grafen Moltke  
charakterisierte ein breites Spektrum politischer  
Ansichten. Es waren unter ihnen die Liberalen, 
Sozialdemokraten, Katholiken, Konservative, 
Protestanten. Sie hatten einige gemeinsame 
Ziele, die sie verbanden: sofortiges Kriegsende, 
Einbindung in die neue europäische Nachkrieg-
sordnung und die Zusammenarbeit mit den  
Nachbarstaaten. Die konservativen Verschwörer  
hatten verschiedene Ideen für das Nach-
kriegsdeutschland. Einige – wie der Diplomat 
Ulrich von Hassel, sahen Deutschland in 
der antisowjetischen Koalition. Andere – 
wie der langjährige Botschafter in Moskau, 
F.W. von der Schulenburg – befürworteten 
die Ideen Bismarcks, der eine freundliche 
Russlandspolitik anstrebte. Junge Diplomaten: 
Adam von Trott zu Solz, Hans Bernd von 
Haeften und andere Angehörige des Kreisauer 
Kreises sahen ihre Heimat in einer neuen 
Gemeinschaft- Europäischer Konföderation. Die 
Nazigegner verband die Überzeugung, dass 
die Deutschen nach dem Krieg gezwungen 
werden, allen Nationen und vor allem den Juden 
Wiedergutmachung zu leisten. Sie erklärten ihren 
eigenen Staat schuldig am Krieg und der Leiden 
einer ganzen Nation. Die Treffen des Kreisauer 
Kreises fanden im Berghaus, einige Hundert 
Meter vom Schloss entfernt, statt. Dort wohnte 
Graf Moltke, aber der Grund dafür war einfach – 
er war nicht imstande, das Schloss zu unterhalten. 

1943 erlitt das Dritte Reich eine schwere 
Niederlage bei Stalingrad. Ein Teil des Kreisauer 
Kreises entschloss sich damals, Kontakte zu der 
antifaschistischen Gruppe um Ludwig Beck, 
Carl F. Goerdeler, Ullrich von Hassel und Claus 
Schenk von Stauffenberg zu festigen. In die 
Attentatspläne wurden Offiziere, die gegen Hitler 
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Konserwatywni spiskowcy mieli najróżniejsze 
pomysły na powojenne Niemcy. Jedni - jak 
dyplomata Ullrich von Hassel, widzieli swoją 
ojczyznę w bloku państw skierowanych przeciw 
sowietom. Inni - jak wieloletni ambasador 
w Moskwie, F.W. von der Schulenburg - hołdowali 
szkole Bismarcka, polegającej na przyjaznej 
polityce wobec Rosji. Młodzi dyplomaci: Adam 
von Trott zu Solz, Hans Bernd von Haeften 
i inni członkowie Kreisauer Kreis widzieli miejsce 
swojego kraju w przyszłej wspólnocie narodów - 
konfederacji europejskiej.

Wszystkich tych przeciwników nazizmu 
łączył pogląd, że po wojnie Niemcy będą 
musiały naprawić i zadośćuczynić szkodom 
wyrządzonym innym państwom, a zwłaszcza 
Żydom. Uznawali tym samym winę własnego 
kraju, jako sprawcy wojny i cierpień całych 
narodów. Spotkania Kręgu Krzyżowej miały 
miejsce w Domu na Wzgórzu, odległym 
o kilkaset metrów od pałacu. Tam zamieszkał 
hrabia Moltke z rodziną, a przyczyna tego była 
zgoła prozaiczna - nie był w stanie utrzymać 
pałacu.

W 1943 r. III Rzesza poniosła dotkliwą klęskę 
pod Stalingradem. Wówczas część członków  
Kręgu Krzyżowej zdecydowała się zacieśnić 
kontakty z grupą antyfaszystów, której trzon sta-
nowili: gen. Ludwig Beck, Carl F. Goerdeler, Ullrich 
von Hassel i Claus Schenk von Stauffenberg.  
W plany zamachu wtajemniczono niechętnych 
Hitlerowi wyższych wojskowych na froncie 
wschodnim i zachodnim. Poczucie solidarności 
i więzi koleżeńskich musiało być dość silne 
w korpusie oficerskim, skoro sprawa nie wydała 
się do zamachu lipcowego. 

W styczniu 1944 r. Moltke ostrzegł jednego 
z przyjaciół o grożącym mu niebezpieczeństwie. 
Ten szlachetny czyn przypłacił aresztowaniem 
przez gestapo. W lipcu pułkownik Stauffenberg 
dokonał nieudanego zamachu na Hitlera 
w Wilczym Szańcu koło Kętrzyna. Niemcy 
ogarnęła fala aresztowań. Wkrótce w śledztwie 
wyszły na jaw powiązania zamachowców z grupą 
z Krzyżowej. Będąc świadom beznadziejności 
położenia i rychłego końca, hrabia Moltke tak 
pisał z więzienia do swoich dwóch małych 
synów:

[…] Całe życie zwalczałem ducha ciemnoty 

waren, an der östlichen und westlichen Front 
eingeweiht. Die solidarisch-freundschaftliche 
Bindungen in dem Offizierskorps mussten 
ziemlich stark sein, weil diese Angelegenheit bis 
zum Attentat im Juli nicht verraten wurde.

Im Januar 1944 warnte Moltke einer seinen 
Bekannten vor drohender Gefahr. Der Preis dafür 
war seine Verhaftung von der Gestapo. Im Juli 
wurde von dem Generalstabsoffizier Stauffenberg 
ein fehlgeschlagenes Attentat auf Hitler im 
Führerhauptquartier Wolfschanze verübt. Durch 
Deutschland ging eine Verhaftungswelle. Gleich 
wurden die Verbindungen zwischen Attentätern 
und dem Kreisauer Kreis. Graf von Moltke, 
seiner hoffnungsloser Lage und baldigen Endes 
bewusst, schrieb aus dem Gefängnis an seine 
zwei kleinen Söhne: 

[…] ich habe mein ganzes Leben lang gegen 
einen Geist der Enge und der Gewalt, der 
Überheblichkeit und der mangelnden Ehrfurcht 
vor Anderen, der Intoleranz und des Absoluten, 
erbarmungslos Konsequenten angekämpft, der in 
den Deutschen steckt und der seinen Ausdruck in 
dem nationalsozialistischen Staat gefunden hat. 
Ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass dieser 
Geist mit seinen schlimmen Folgeerscheinungen 
wie Nationalismus im Exzess, Rassenverfolgung, 
Glaubenslosigkeit, Materialismus überwunden 
werde […].

Moltke wurde wegen Hochverrats angeklagt. 
Er wurde vom Volksgerichtshof unter dessen 
Präsidenten Roland Freisler zum Tode verurteilt. 
11 Tage später wurde das Todesurteil vollzogen. 
Die Prozesse gegen andere Oppositionelle 
wurden bis Mai 1945 geführt.
1989 entstand die Stiftung Kreisau für Euro-
päische Verständigung. Das ehemalige Gut der 
Familie Moltke in Niederschlesien wurde zum 
Begegnungsort des Regierungschefs Tadeusz 
Mazowiecki und des Kanzlers Helmuth Kohl 
bestimmt. In dieser für Polen und für Deutschland 
(der Mauerfall in Berlin) anstrengenden Zeit,  
fand die Versöhnungsmesse statt. Dort wurde  
von dem deutschen Kanzler und dem polni-
schen Regierungschef die Entstehung der Inter-
nationalen Jugendbegegnungsstätte bestimmt. 
An der Finanzierung von Renovierung des Gutes 
Kreisau beteiligte sich die Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit.
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i przemocy, zarozumiałość, nietolerancję i niesa- 
mowicie konsekwentny absolut, który tkwi 
w Niemcach, i który znalazł swoje ujście w nazi-
stowskim państwie. Dążyłem do przezwyciężenia 
tego ducha i jego złych następstw: nacjonalizmu, 
prześladowań rasowych, ateizmu i materializmu. 
[…]

Moltkemu przedstawiono zarzut zdrady 
stanu. Trybunał Ludowy pod przewodnictwem 
samego Rolanda Freislera skazał go na śmierć. 
Wyrok wykonano 11 dni później. Procesy innych 
opozycjonistów toczyły się do maja 1945 r. 

W 1989 r. powstała Fundacja „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego. Dawny majątek 
rodziny von Moltke na Dolnym Śląsku wybrano 
na miejsce jesiennego spotkania premiera 
Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta 
Kohla. W tym gorącym dla Polski i Niemiec 
czasie (upadek muru w Berlinie) odbyła się Msza 
Pojednania. Niemiecki kanclerz i polski premier 
ustalili tam powołanie Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży. W finansowaniu 
remontu pałacu i budynków na terenie majątku, 
wzięła udział Fundacja Współpracy Polsko-
Niemieckiej.

W 1994 r. miejscowość ta ponownie stała 
się głośna. Krzyżową wybrano na miejsce 
obchodów 50-lecia wybuchu Powstania War-
szawskiego i 50-lecia zamachu na Hitlera. Uro-
czystość odbyła się 10 lipca, a pojawiła się na niej 
osoba szczególna - Freya von Moltke, wdowa 
po Helmucie Jamesie. Wraz z nią gościły tego 
dnia w Krzyżowej rodziny innych członków tej 
opozycyjnej grupy. Freya to imię rzadkie, w starej 
mitologii ludów Północy noszone przez boginię 
płodności i miłości. Wiekowa dama z radością 
przyjęła tytuł honorowej przewodniczącej Fun-
dacji „Krzyżowa”.

 Od lewej Freya i Helmuth v. Moltke.  
    Von links Freya und Helmuth v. Moltke (Fot. Arch.)

1994 rückte dieser Ort wieder in den Fokus 
der Öffentlichkeit. Kreisau wurde der Ort der 
Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Warschauer 
Aufstandes und zum 50. Jahrestag des 
Attentates auf Hitler bestimmt. Die Feierlichkeit 
fand am 10. Juli statt – als Gast kam eine 
besondere Person – Freya von Moltke, die Witwe 
von Helmuth James. An diesem Tag waren in 
Kreisau auch die Familien anderer Angehörigen 
des Kreises anwesend. Freya ist ein seltener 
Name; in der alten Mythologie der nordischen 
Völker war Freya die Göttin der Fruchtbarkeit 
und Liebe. Die Dame nahm mit Freude den Titel 
der Ehrenvorsitzende der Stiftung Kreisau an.

 Dziedziniec pałacowy  / Innenhof  (Fot. Romuald M. Łuczyński)
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Wywiad Beaty Maciejewskiej z Freyą von Moltke
BM: Kiedy po raz pierwszy zobaczyła pani 

Krzyżową?
FM: Wiosną 1930 r. Akurat skończyłam dziewięt- 

naście lat i miałam serce pełne Helmutha Jamesa.  
Przyjechałam żeby poznać rodzinę mojego przy-
szłego męża, choć wtedy jeszcze nie myślałam 
o małżeństwie. Znaliśmy się dopiero od roku 
i byliśmy tacy młodzi! Helmuth wyjechał po nas 
na stację zielonym oplem zwanym ,,żabą”.

Wizyta udała się?
I to jak. Krzyżowa zrobiła na mnie wrażenie. 

Piękny majątek i pięknie położony. Na zacho- 
dzie Niemiec nie widziałam czegoś takiego. Na  
śniadanie jedliśmy do chleba południowo-
afrykański biltong czyli suszone, starte mięso 
z antylopy, co było dla nas niezwykłą atrakcją. 
Moja przyszła teściowa, Dorothy, pochodziła 
z Południowej Afryki. Była jedynym dzieckiem 
prezesa Sądu Najwyższego Związku Południowej 
Afryki, sir Jamesa Ross-Innes i jego żony Jessi, 
z domu Pringle. Oboje pochodzili ze szkockich 
rodzin. 

A jaki był wtedy Helmuth James?
Cudowny. Wysoki – miał dwa metry wzrostu 

– szczupły, ciemnowłosy, bardzo inteligentny. 
Uchodził za człowieka pełnego rezerwy, 
powściągliwego, ale dla najbliższych był bardzo 
ciepły. Zakochałam się w nim od pierwszego 
wejrzenia. Nie wiedziałam, co się ze mną 
dzieje, nigdy wcześniej nic takiego mi się nie 
przytrafiło. Prawdę mówiąc nie przepadałam 
za towarzystwem mężczyzn, bo miałam dwóch 

Gespräch von Beata Maciejewska mit Freya 
von Moltke 

BM: Wann haben Sie zum ersten Mal Kreisau gesehen? 
FM: Im Frühling 1930. Ich war gerade 19 und 

war in Helmuth James verliebt. Ich kam dort 
an, um die Familie meines zukünftigen Mannes 
kennenzulernen, obwohl ich damals noch nicht 
über die Heirat gedacht habe. Wir kannten uns 
erst seit einem Jahr und waren so jung! Helmuth 
holte uns mit einem grünen Wagen, einem 
sogenannten Opelfrosch vom Bahnhof ab.

War der Besuch gelungen?
Und wie! Kreisau machte einen großen 

Eindruck auf mich. Schönes Gut, schön gelegen. 
Im Westen Deutschlands habe ich so was nie 
gesehen. Zum Frühstück hatten wir Biltong aus  
Südafrika, ein getrocknetes, geriebenes Antilo-
penfleisch, was für uns eine echte Attraktion war.

Meine zukünftige Schwiegermutter, Dorothy, 
stammte aus Südafrika. Sie war einziges Kind 
von Sir James Ross-Innes, dem Vorsitzenden des 
Obersten Gerichtshofes der Südafrikanischen 
Union und seiner Frau Jessi, geb. Pringle. Beide 
stammten aus schottischen Familien.

Was für ein Mensch war damals Helmuth James?
Entzückend. Hoch – zwei Meter hoch – schlank,  

dunkelhaarig, sehr intelligent. Er galt als beher-
rschter Mensch, aber für die Familienmitglieder 
war er sehr herzlich. Ich verliebte mich auf 
den ersten Blick. Ich wusste nicht, was mit mir 
passierte, früher erlebte ich so was nicht. 

Ehrlich gesagt, hatte ich die Männergesell-
schaft nicht gern, weil ich zwei ältere Brüder 

 Pałac w Krzyżowej / Schloss Kreisau (Fot. Romuald M. Łuczyński)
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starszych braci. Jak byliśmy dziećmi to ostro 
ze sobą walczyliśmy. Dopiero jak skończyłam 
szesnaście lat, Carl i Hans przestali mi dokuczać. 
Nawet nauczyli tańczyć, a to cenna umiejętność. 
Szkoda tylko, że tak mało miałam okazji, żeby ją 
wykorzystać. 

Pani pochodziła z rodziny bankierów, Helmuth  
James z rodziny arystokratycznej. To różne 
środowiska, co pani wniosła do rodziny Moltke?

Przyzwyczajenie do niezależności, typowe na 
lewym brzegu Renu. Miałam szczęście obracać  
się w środowisku kobiet samodzielnych i samo- 
dzielnie myślących. To uformowało mój chara-
kter i pozwoliło w przyszłości przystosować się 
do każdej sytuacji. 

W książce o Krzyżowej wspomina pani Idę 
Märkert, owdowiałą bezdzietną chłopkę, która 
pracowała w majątku Moltków jako gospodyni 
i kucharka. To była pierwsza prawdziwa 
znana pani Ślązaczka, mająca takie cechy jak 
niezależność, samodzielność i własny osąd 
spraw.

Tak, ale Ślązaczek jakie tu poznałam już po 
prostu nie ma. Rozpierzchły się po świecie. 
Teraz mieszkają tu inne kobiety, ale uważam, 
że takie właśnie powinniście być – samodzielne 
i niezależne. 

Helmuth James był zaprzyjaźniony z Idą 
Märkert. Hrabia i prosta chłopka?

Rodzina Moltke nie miała w sobie klasowej 
pychy, dla nich taki stosunek do ludzi pozostawał 
normą. Tylko głupiec ma poczucie wyższości 
z racji swojego urodzenia czy majątku. Opiszę 
pani scenę, którą wciąż mam przed oczami. Dom 
na wzgórzu, gdzie mieszkaliśmy po ślubie ma 
okno kuchenne wychodzące na drogę. Helmuth 
James wracając z gospodarstwa pozdrawiał 
gospodynię wołając: Heil, Märkert!, a ona mu 
odpowiadała: Heil, Moltke!

A może wynikało to z socjalistycznych poglą-
dów pani męża?

Helmuth James był antymonarchistą, demo- 
kratą i popierał Republikę Weimarską. Miał 
najbardziej radykalne poglądy z rodziny, choć 
jego socjalistyczne sympatie pozostały tylko sym- 
patiami. Zresztą z tego powodu jego pomorscy 

hatte. Als Kinder kämpften wir miteinander. 
Erst als ich 16 war, hörten Carl und Hans auf. Sie 
lehrten mich sogar tanzen, und das war eine 
wertvolle Fertigkeit. Schade, dass ich so selten 
Gelegenheiten hatte, sie zu nutzen. 

Sie kammen aus einer Bankiersfamilie, 
Helmuth James aus einer adeligen Familie. Das 
sind zwei unterschiedliche Milieus. Was brachten 
sie der Familie Moltke mit?

Gewohnheit der Unabhängigkeit, typisch für Linkes 
Rheinufer. Ich hatte das Glück, mit selbständigen und 
selbstdenkenden Frauen zu verkehren. Das übte 
einen großen Einfluss auf meinen Charakter aus und 
gab mir in der Zukunft die Fähigkeit, mich an jede 
Situation anzupassen. 

In Ihrem Buch über Kreisau erwähnen Sie Frau Ida 
Märkert, verwitwete, kinderlose Bäuerin, die im Gut 
der Familie Moltke als Wirtin und Köchin arbeitete. 
Sie war die erste Ihnen bekannte Schlesierin, die eben 
als unabhängige, selbstständige und selbstbewusste 
Person betrachtet werden kann. 

Ja, aber solche Schlesierinnen, die ich dort 
kennenlernte, gibt es schon nicht mehr. Sie 
zerstoben in alle Welt. Jetzt wohnen hier andere 
Frauen, aber ich meine, ihr solltet gerade so sein 
– selbständig und unabhängig.

Helmuth James war mit Ida Märkert befreundet. 
Ein Graf und eine Bäuerin?

Die Familie Moltke war nicht hochmütig, 
solche Einstellung zu den Menschen war für 
sie ganz normal. Nur der Dummkopf glaubt 
aufgrund seiner Geburt oder seines Vermögens 
besser als die anderen zu sein. Ich erzähle Ihnen 
von einer Situation, die ich immer noch vor den 
Augen habe. Das Berghaus, wo wir nach der 
Heirat wohnten, hatte ein Küchenfenster auf 
die Straße. Als Helmuth James vom Bauernhof 
zurückkehrte, begrüßte er die Wirtin: Heil 
Märkert! Und sie antwortete: Heil Moltke! 

Oder vielleicht resultierte das aus Ansichten 
Ihres Mannes? 

Helmuth James war Anti-Monarchist, Demo-krat 
und stand positiv zur Weimarer Republik. Seine 
Ansichten waren die radikalsten in der ganzen 
Familie, obwohl seine sozialistischen Neigungen 
nur Sympathien blieben. Und übrigens aus diesem 
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krewni uważali, że nie jest godny odziedziczyć 
Krzyżową. Helmuth James lubił czasem szoko-
wać otoczenie. Raz kazał się sfotografować 
z sierpem i młotem w rękach, chociaż nigdy nie 
był komunistą. 

Czy pamięta pani dzień, kiedy dowiedzieliście 
się, że Hindenburg powołał Hitlera na stanowisko 
kanclerza Rzeszy?

Bardzo dobrze, to było w naszym berlińskim 
mieszkaniu, 30 stycznia 1933 r. Zaprosiliśmy 
na obiad kolegę ze studiów, doktora Ohle. 
Socjaldemokrata, dawny starosta Wałbrzycha, 
współpracował z Helmuthem, żeby ulżyć ciężkiej 
doli tamtejszych górników. Ohle przyniósł wieść 
o powołaniu nowego rządu. Uważał, że to dobrze. 
Twierdził, że trzeba nazistów dopuścić do władzy 
aby ponieśli klęskę. Wówczas szybko wymieni 
się rząd i będzie spokój. Helmuth oponował, 
wiedział, że czeka nas katastrofa. Hitlera traktował 
bardzo poważnie, bo przeczytał Mein Kampf i nie 
miał złudzeń co do planów autora. 

W czasie puczu Röhma, w czerwcu 1934 r. była 
pani z mężem w Kapsztadzie. Przyjaciele radzili 
nie wracać. Nie posłuchaliście ich. 

Po pierwsze, Helmuth jako najstarszy z rodzeń- 
stwa i przyszły spadkobierca był odpowiedzialny 
za rodzinę i Krzyżową. Po drugie uważał, że  
nazistom należy się przeciwstawić. Jako rodzic  
mógł nieść doraźną pomoc ofiarom reżimu.  
Reprezentował w sądzie Żydów, którym zabie-
rano firmy i ułatwiał ucieczki prześladowanym 
przez nazistów. Po trzecie, nam jeszcze nic nie 
groziło. 

W Krzyżowej żyło się spokojnie?
To była osłona przed nazistami. Dzięki Krzy-

żowej byliśmy prawnymi spadkobiercami czczo- 
nego przez nazistów feldmarszałka Helmutha 
von Moltke, zwycięzcy w wojnach z Danią,  
Austrią i Francją. Poza tym Krzyżowa produ-
kowała żywność, zawsze potrzebną, a później 
,,niezbędną dla celów wojennych”, a sam majątek  
leżał na uboczu i wszystko docierało do nas 
w złagodzonej formie. No i jeszcze był z nami 
pan Adolf Zeumer, zarządca majątku, który 
z entuzjazmem wstąpił do NSDAP, został 
naczelnikiem i pełnił we wsi funkcje policyjne. 

Grund war er nach Meinung seinen pommerschen 
Verwandten nicht würdig, Kreisau zu erben. 
Helmuth James schockierte manchmal seine nächste 
Umgebung. Einmal ließ er sich mit Hammer und Sichel 
zu fotografieren, obwohl er kein Kommunist war. 

Können Sie sich noch an den Tag erinnern, 
als Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum 
Reichkanzler ernannte?

Sehr gut, das war in unserer Berliner Wohnung am  
30. Januar 1933. Wir luden einen Bekannten aus der  
Studienzeit, Dr. Ohle zum Mittagsessen ein. Ein Sozial- 
demokrat, ehemaliger Waldenburger Landrat, der mit  
Helmuth für die Verbesserung der Situation dortiger 
Bergleute zusammenarbeitete. Ohle brachte die 
Nachricht über Ernennung der neuen Regierung mit. 
Er meinte, das war gut. Er war der Meinung, dass die 
Nationalsozialisten zur Macht zugelassen werden 
sollen, damit sie dann eine Niederlage erleiden. Dann 
wird die Regierung schnell ausgetauscht und es wird 
Ruhe geben. Helmuth war dagegen, er wusste, dass 
wir vor einer Katastrophe stehen. Er nahm Hitler sehr 
ernst, weil er schon „Mein Kampf“ kannte und keine 
Illusionen bezüglich Hitlers Pläne hatte. 

Während des Röhm-Putsches im Juni 1934 waren 
Sie mit Ihrem Mann in Kapstadt. Ihre Freunde rieten 
Ihnen nicht zurückzukehren. Sie hörten aber nicht zu. 

Erstens war Helmuth als der älteste und 
zukünftige Erbe für die Familie und für Kreisau 
verantwortlich. Zweitens, dachte er, man sollte 
sich den Nationalsozialisten widersetzen. Als 
Vater konnte er den Opfern des Regimes helfen. 
Er vertrat Juden vor Gericht, die ihre Firmen 
verloren hatten und half den Verfolgten bei der 
Flucht. Drittens waren wir noch nicht bedroht. 

War es ruhig in Kreisau?
Das war ein Schutz gegen Nationalisten. Dank 

Kreisau waren wir die Rechtsnachfolger des von 
den Nationalsozialisten verehrten Feldmarschalls 
Helmuth von Moltke, des Siegers über Dänemark, 
Österreich und Frankreich. Außerdem wurden in 
Kreisau Lebensmittel produziert, immer erwünscht 
und später auch „für die Kriegsziele wichtig“. Das 
Gut war auch abseits gelegen und alles kam zu uns 
in einer gemilderten Form. Und mit uns war noch 
Herr Adolf Zeumer, Gutsverwalter, der der NSDAP 
enthusiastisch beitrat, der zum Amtsvorsteher wurde 
und Polizeifunktionen im Dorf ausübte. 
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Nie baliście się, że zadenuncjuje was albo 
Zeumer albo ludzie ze wsi?

Nie, choć w tamtych czasach tysiące Niemców 
wydawało nawet najbliższych członków rodzin. 
Ludzie w wiosce popierali Hitlera ale wybaczyli 
swym panom z Krzyżowej inne przekonania. 
Rodzina Moltke cieszyła się szacunkiem, bo nigdy 
nie była wielkopańska. Zeumer też był wobec 
Helmutha lojalny, darzył go wielkim respektem. 
Helmuth nie ukrywał przed nim swoich 
poglądów, choć o kwestiach drastycznych – 
choćby o obozach koncentracyjnych – raczej 
nie dyskutowali. Poza tym Zeumer w Krzyżowej 
czuł się dobrze, miał tu znakomitą posadę, której 
nie chciał stracić. Szedł więc na kompromis, na 
przykład z hitlerowskimi flagami. Trzeba je było 
wywieszać przy wszystkich możliwych okazjach. 
W Krzyżowej flagi wisiały na domu pana 
Zeumera i to wystarczyło. Był naszym zarządcą 
do 1945 r. i wyjechał do Niemiec z główną falą 
uchodźców. Odwiedziłam go w 1947 r. Zmarł 
krótko po wojnie. Nie umiał sobie poradzić 
w nowej rzeczywistości.

W przeciwieństwie do pani, córki bankiera, 
doktora nauk prawnych…

… bez przesady z tym doktorem, miałam 
niewielką praktykę.

… zamienia się nagle w wiejską gospodynię 
i uczy pszczelarstwa.

To naprawdę nie było trudne. Dla Helmutha 
zrobiłabym wszystko. Byłam dumna, że chciał 
się ze mną związać. W czasie wojny nie można 
było kupić miodu, a mąż bardzo go lubił. Dlatego 
też od dwóch starych Ślązaków – jeden był 
emerytowanym leśniczym z Krzyżowej a drugi 
pochodził z okolic Wieruszowa - nauczyłam 
się hodowli pszczół. Na początek kupiłam dwa 
ule i choć z początku nie mogłam się doczekać 
miodu, Helmuth miał dużo pociechy z moich 
opowieści o życiu pszczół. Posłałam mu raz do 
Berlina martwą królową, bo nigdy nie widział 
królowej. Odkryłam ją w dzikim roju, który 
nie powinien był się wyroić i zabiłam ją. Bez 
królowej taki rój wraca zaraz do rodzinnego 
ula. Jak opuszczaliśmy na zawsze Krzyżową, 
zostawiłam wielki, metrowy garniec miodu. 
W poprzednim roku tak pięknie kwitły lipy! Ale 
najbardziej lubiłam zajmować się ogrodem. Jak 

Hatten Sie keine Angst, dass Zeumer oder 
Dorfbewohner Sie anzeigen?

Nein, obwohl damals Tausende Deutsche 
sogar ihre nächsten Verwandten anzeigten. 
Die Dorfbewohner unterstützten Hitler, aber 
sie verziehen den Herren aus Kreisau andere 
Ansichten. Die Familie Moltke erfreute sich einer 
Achtung, weil sie nie vornehm war. Zeumer war 
auch gegenüber Helmuth loyal, hatte großen 
Respekt vor ihm. Helmuth verbarg von ihm seine 
Ansichten nicht, obwohl über drastische Sachen 
– beispielsweise über Konzentrationslager- 
nicht diskutiert wurde. Außerdem fühlte sich 
Zeumer in Kreisau sehr gut, er hatte hier eine 
sehr gute Arbeitsstelle, die er nicht verlieren 
wollte. Er machte dann Kompromisse, z.B. mit 
den nationalsozialistischen Fahnen. Zu allen 
möglichen Anlässen musste geflaggt werden. In 
Kreisau waren die Fahnen am Haus des Zeumers 
und das reichte. Er war Gutsverwalter bis 1945 
und kam nach Deutschland mit der größten 
Flüchtlingswelle. Ich besuchte ihn im Jahr 1947. 
Er starb kurz nach dem Krieg. Er konnte mit der 
neuen Wirklichkeit nicht zurechtkommen.

Im Gegensatz zu Ihnen, einer Bankierstochter, 
Doktor der Rechtswissenschaft ….

…. Das ist eine Übertreibung mit dem 
Doktortitel, ich hatte nur kleine Erfahrungen.

Die sich plötzlich in eine ländliche Wirtin 
verwandelt und Bienenzucht lernt.

Das war aber wirklich nicht so schwer. Für 
Helmuth würde ich alles machen. Ich war 
stolz, dass er mit mir zusammen sein wollte. 
Während des Krieges konnte man keinen Honig 
mehr kaufen aber Helmuth mochte ihn sehr. 
Aus diesem Grund lernte ich von zwei alten 
Schlesiern - einer war pensionierter Förster aus 
Kreisau, der zweite stammte aus der Gegend 
von Wieruszow – Bienen zu halten. Am Anfang 
kaufte ich zwei Bienenstöcke und obwohl ich 
anfangs den Honig kaum erwarten konnte, hatte 
Helmuth viel Spaß mit meinen Geschichten von 
Leben der Bienen. 

Ich schickte ihm einmal eine tote Bienen-
königin, weil er nie eine gesehen hat. Ich fand sie 
in einem wilden Bienenschwarm, der gar nicht 
hätte schwärmen dürfen und tötete sie. 

Ohne Königin kehrt der Schwarm in den 
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wyjechałam po wojnie do Afryki Południowej 
to natychmiast założyłam ogród. W Stanach też 
miałam warzywnik i ogród kwiatowy. Teraz już 
niestety nie mam sił na takie hobby.

Pszczoły, ogród, świniobicie … Brzmi idyllicznie. 
Ale ta sama sielankowa Krzyżowa stała się 
miejscem spotkań grupy, która weszła do historii 
jako Krąg z Krzyżowej – Kreisauer Kreis. Jej 
członkowie skupieni wokół hrabiego Helmutha 
Jamesa von Moltke i hrabiego Petera Yorcka 
von Wartenburga próbowali już w środku wojny 
zastanawiać się nad tym, co będzie po upadku 
dyktatury, opracowując koncepcje przyszłych 
demokratycznych Niemiec i zjednoczonej Europy. 
Pani była członkiem Kręgu. 

Od początku. Spotykaliśmy się najpierw 
w mniejszych grupkach, dwu-trzyosobowych. 
Większość tych zebrań odbyła się między 1940  
a 1943 rokiem, głównie u Yorcków w ich 
berlińskim mieszkaniu przy Hortensienstrasse. 
Ale były też trzy spotkania plenarne w Krzy- 
żowej, trzy długie weekendy, które przyniosły 
związkowi nazwę Kręgu z Krzyżowej. Pierwsze 
miało miejsce w Zielone Świątki w 1942 r. oficjal- 
nie mówiło się, że Helmuth zaprosił współpra-
cowników na przedłużony weekend. Przyjechali 
Peter Yorck z żoną Marion i siostrą Irene, Adolf 
Reichwein, Theodor Stelzer, Harald Poelchau, Hans 
Peters i Peter Augustin Rösch. Drugie spotkanie 
miało miejsce w październiku tego samego roku.  
Pamiętam atmosferę tego ostatniego weekendu 
w Krzyżowej. Pozostawaliśmy pod presją wieści  
o straszliwych czynach Niemców. Dyskutowaliśmy  
o traktowaniu zbrodniarzy wojennych i nazistow-
skich po załamaniu się nazistowskiej dyktatury, 
o ukaraniu tzw. profanatorów prawa. Nawiedziło 
mnie wtedy złe przeczucie. Pomyślałam: To nie 
zaprowadzi nas daleko. Wiem, że wiele osób 
uważa dziś naszą działalność za naiwną. Nic 
z naszych planów nie zostało zrealizowane. Ale 
przede wszystkim kierowała nami potrzeba 
sprzeciwu wobec terrorystycznej, zbrodniczej 
dyktatury.

19 stycznia 1944 r. aresztowano pani męża. 
Potem do więzienia trafili członkowie Kręgu. 
Także kobiety, m.in. Marion Yorck. Jak pani 
udało się uniknąć represji?

Byłam bardzo dobrze znana gestapo, mieli 

Bienenstock zurück. Als wir Kreisau für immer 
verließen, ließ ich einen ein Meter großen Topf 
Honig zurück. Im vorigen Jahr blühten die Linden 
so schön! Aber am liebsten beschäftigte ich mich 
mit dem Garten. Als ich nach dem Krieg nach 
Südafrika kam, legte ich sofort einen Garten an. 
In den USA hatte ich auch einen Gemüse- und 
Blumengarten. Heute habe ich leider keine Kraft 
mehr für solches Hobby.

Bienen, Garten, Schweineschlachten….. das 
klingt idyllisch. Aber dasselbe idyllische Kreisau 
wurde zum Treffpunkt einer Gruppe, die in der 
Geschichte als Kreisauer Kreis bekannt wurde. 
Ihre Angehörige um den Grafen Helmuth 
James von Moltke und den Grafen Peter Yorck 
von Wartenburg machten sich schon während 
des Krieges Gedanken darüber, was nach dem 
Untergang der Diktatur passiert und wie das 
neue demokratische Deutschland und Europa 
aussehen werden. Sie gehörten zu dem Kreis.

Von Anfang an. Wir trafen uns zuerst in 
kleineren Gruppen, zwei-drei Personen. Die 
Mehrheit der Treffen fand zwischen 1940 und 
1943 statt, vor allem bei der Familie Yorck in ihrer 
Berliner Wohnung an der Hortensienstrasse. 
Es gab aber auch drei Treffen in Kreisau, drei 
lange Wochenenden, nach denen die Gruppe 
Kreisauer Kreis genannt wurde. 

Das erste Treffen fand an Pfingsten 1942 
statt. Offiziell wurde bekannt, dass Helmuth 
seine Mitarbeiter zu einem langen Wochenende 
einlud. Es kamen Peter Yorck mit seiner Frau 
Marion und Schwester Irene, Adolf Reichwein, 
Theodor Stelzer, Harald Poelchau, Hans Peters 
und Peter Augustin Rösch. 

Das zweite Treffen fand im Oktober 
desselben Jahres statt. Ich kann mich an die 
Stimmung des letzten Wochenendes in Kreisau 
erinnern. Wir standen unter dem Eindruck von 
den schrecklichen Taten der Deutschen. Wir 
diskutierten über die Bestrafung der Kriegs- 
und Naziverbrecher nach dem Ende der Nazi-
Diktatur, Bestrafung der Kriegsschänder. Ich 
bekam damals ein schlechtes Gefühl. Ich dachte: 
das bringt uns nicht weit. Ich wußte, dass 
jetzt viele Menschen unsere Tätigkeit als naiv 
betrachteten. Keiner von unseren Plänen wurde 
realisiert. 

Wir verspürten aber ein großes Bedürfnis, den  
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mnie cały czas pod kontrolą. Miałam prawo 
odwiedzać Helmutha raz w miesiącu i pisać do 
niego listy. Oni wiedzieli, że nigdy z tego nie 
zrezygnuję. Nie mogłam opuścić męża, był dla 
mnie wszystkim. Pisałam mu o wszystkim, co 
zdarzyło się w majątku. Gestapowcy oczywiście 
czytali listy i niekiedy komentowali. Pamiętam, 
jak napisałam kiedyś, że wyzdychały mi 
wszystkie gęsi i jeden z gestapowców pożałował 
mnie. Powiedziałam do Helmutha, że i oni 
miewają ludzkie odruchy. Mąż odpowiedział: 
Ich ludzkie odruchy zanikają, gdy zaczynają 
ludziom wyrywać paznokcie.

Dwoje małych dzieci, Krzyżowa, mąż w więzie- 
niu czekający na śmierć. Jak pani sobie radziła?

Nie byłam sama, był pan Zeumer. Była rodzina 
i przyjaciele. Wspieraliśmy się. A której kobiecie 
było wtedy lekko? Ja straciłam męża, bo walczył 
przeciwko Hitlerowi i mogłam być z tego 
dumna. A co miały powiedzieć te, co straciły 
bliskich dla Hitlera i ich śmierć była kompletnie 
bezsensowna? 

Była pani w Krzyżowej gdy przyszli Rosjanie, 
a potem Polacy. Pisze pani we wspomnieniach, 
jak złapała Rosjanina zabierającego ostatni 
rower w majątku. Próbowała go pani powstrzy-
mać. Niemiecka ,,grafini” broniąca roweru przed  
żołnierzem zwycięskiej armii – to dość niebez-
pieczne zajęcie. 

No cóż, dzisiaj nie byłabym już taka brawu-
rowa. Byłam przekonana, że Niebiosa opiekują 
się mną, a poza tym był to naprawdę mój ostatni 
rower. Nigdy nie spotkało mnie nic złego. 

Widerstand gegen das terroristische, verbrecheri- 
sche Regime zu leisten.

Am 19. Januar 1944 wurde Ihr Mann verhaftet. 
Dann kamen andere Angehörige des Kreises ins 
Gefängnis, auch die Frauen, z. B. Marion Yorck. Wie 
gelang es Ihnen, der Repressionen zu entgehen?

Ich war bei der Gestapo sehr gut bekannt, 
sie kontrollierten mich die ganze Zeit. Ich darf 
Helmuth einmal im Monat besuchen und 
Briefe an ihm schreiben. Sie wussten, dass ich 
darauf nie verzichten werde. Ich konnte meinen 
Mann nicht verlassen, er war alles für mich. 
Ich schrieb ihm über alles, was in dem Gut 
passierte. Die Gestapo las natürlich die Briefe 
und kommentierte sie auch manchmal. Ich kann 
mich erinnern, dass ich einmal schrieb, dass alle 
Gänse verendeten und einer von der Gestapo 
mich bedauerte. Ich sagte Helmuth, dass auch 
sie menschliche Gefühle haben.

Mein Mann antwortete, ihre menschlichen 
Gefühle verschwänden, wenn sie begannen 
anderen Menschen die Fingernägel auszureisen. 

Zwei kleine Kinder, Kreisau, Ihr Mann verhaftet. 
Wie haben Sie es geschafft?

Ich war nicht alleine, es gab noch den Herrn 
Zeumer. Es gab die Familie und Freunde. Wir 
unterstützten uns gegenseitig. Und welche Frau 
hatte es damals leicht? Ich verlor meinen Mann 
im Kampf gegen Hitler und ich konnte darüber 
stolz sein. Was aber sollten die Frauen sagen, die 
Ihre Verwandten im Kampf für Hitler verloren? 
Ihr Tod war völlig sinnlos. 

Sie waren in Kreisau, als die Russen und 
dann die Polen kamen. Sie schreiben in Ihren 
Erinnerungen, wie Sie einen Russen ertappten, 
als er das letzte Fahrrad im Gut wegnahm. Sie 
wollten ihn abhalten. Eine deutsche „Gräfin“, 
die das Fahrrad vor dem siegreichen Soldaten 
schützt- ziemlich gefährlich. 

Na ja, heute würde ich schon nicht mehr so 
bravourös sein. Ich war überzeugt, dass der 
Himmel sich um mich kümmert, außerdem war 
das wirklich mein letztes Fahrrad. Nie passierte 
mir was Schlechtes. Ich kann mich nur an eine 
einzige dramatische Situation erinnern. Zu uns 
kam ein polnischer Der Milizionär und verlangte 
scharf, dass ich mich ausweise. Er wollte nicht 

 Freya v. Moltke w Krzyżowej / Freya v. Moltke in Kreisau (Fot. Arch.)
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Pamiętam tylko jedną dramatyczną sytuację. 
Przyszedł do nas polski milicjant i szorstkim 
głosem zażądał, żebym się wylegitymowała. 
Nie chciał uwierzyć, że jestem ,,grafinią”, bo 
w gumiakach, fartuchu, z gładko związanymi 
włosami - nie wyglądałam na właścicielkę majątku.  
Zdenerwowało mnie jego zachowanie więc 
powiedziałam, że nie będę się legitymować. 
Zaczął wymachiwać pistoletem, ale wcale się nie 
przejęłam. Uznałam, że to taka konwencja. Jego 
rolą jest straszyć mnie bronią, a moją nie dać 
się. Powiedziałam, że złożę na niego skargę i że 
ma się wynieść z mojego domu. Słyszę jeszcze 
jak moja towarzyszka, pani Pick, mamrocze 
przerażona: hrabino Moltke! Milicjant schował 
rewolwer i uderzył mnie z całej siły w twarz. 
Ponieważ miałam jechać do Berlina, a musiałam 
zostawić dzieci, pobiegłam z tym czerwonym 
policzkiem do kapitana rosyjskiej kompanii, 
która stacjonowała w Krzyżowej. Poprosiłam, 
by opiekował się domem i dziećmi pod moją 
nieobecność. Rosjanie nie lubili Polaków i źle 
ich traktowali, a w razie czego stawali po stronie 
Niemców. 

Po opuszczeniu Krzyżowej wyjechała pani 
z dziećmi do Afryki Południowej.

Tak, tam byli przyjaciele moich teściów i po-
mogli nam się urządzić. W Afryce mieszkałam 
do 1956 r. i pracowałam jako opiekunka spo-
łeczna. Potem wyjechałam razem z Eugenem 
Rosenstock-Huessym, także członkiem Kręgu 
z Krzyżowej do USA. Moi synowie mieszkają 
w Niemczech, jeden jest biznesmenem, drugi 
profesorem zajmującym się ochroną środowiska. 

Chciałabym jeszcze powiedzieć, że jestem 
dumna tego, czym jest teraz Krzyżowa. Znowu 
służy spotkaniom, wspólnym rozmowom, 
porozumieniu ponad narodowymi podziałami. 
Nic lepszego nie mogło jej spotkać. Helmuth 
James byłby szczęśliwy.

Rozmawiała 
Beata Maciejewska (Gazeta Wyborcza)

 Freya von Moltke zmarła w stycz-
niu 2010 r.

W Berlinie swą siedzibę ma  
Freya – Moltke – Stiftung / 

Fundacja im. Freyi von Moltke na Rzecz Krzyżowej  
(www.fvms.de). Wspiera Międzynarodowy Dom  

glauben, dass ich eine „Gräfin“ bin, weil ich in 
Gummistiefeln, Schürze und mit glatt gekämmten 
Haare nicht wie eine Gutbesitzerin aussah. 

Sein Verhalten ärgerte mich, so ich sagte, 
ich werde mich nicht ausweisen. Er bedrohte 
mich mit seiner Pistole, aber das machte keinen 
Eindruck auf mich. Ich dachte, so was ist üblich. 
Seine Rolle ist es mit der Waffe zu drohen, 
meine ist, mich nicht einschüchtern zu lassen. 
Ich sagte ihm, dass ich eine Beschwerde über 
ihn anbringen werde und er von meinem Haus 
verschwinden soll – raus aus meinem Haus! Ich 
habe noch in den Ohren, wie meine Begleiterin, 
Frau Pick entsetzt murmelt: Gräfin Moltke! 

Der Milizionär steckte den Revolver weg und 
schlug mich mit aller Kraft ins Gesicht. Da ich 
nach Berlin fuhr und die Kinder verlassen musste, 
ging ich mit der roten Backe zum Hauptmann der 
russischen Kompanie, die in Kreisau stationierte. 
Ich bat ihm, sich über das Haus und die Kinder 
während meiner Abwesenheit zu kümmern. Die 
Russen mochten die Polen nicht, behandelten 
sie schlecht und gegebenfalls stellen sie sich 
hinter den Deutschen. 

Aus Kreisau kamen Sie mit den Kindern nach 
Südafrika.

Stimmt, dort wohnten Freunde meiner 
Schwiegereltern, die uns bei der Einrichtung 
halfen. Ich lebte in Afrika bis 1956 und arbeitete 
als Sozialpflegerin. Dann fuhr ich mit Eugen 
Rosenstock-Huess, auch dem Mitglied des 
Kreisauer Kreises in die USA. Meine Söhne 
wohnen in Deutschland, der eine ist ein 
Geschäftsmann, der zweite ist ein Professor, der 
sich mit dem Umweltschutz beschäftigt. 

Ich möchte noch sagen, dass ich stolz darauf 
bin, was heute Kreisau ist. Kreisau ist wieder ein 
Ort für Treffen, gemeinsame Gespräche und 
übernationale Verständigung. Dem Ort kann 
nichts Besseres passieren. Helmuth James würde 
glücklich sein. 

Gespräch geführt von Beata Maciejewska (Gazeta Wyborcza)
Freya von Moltke starb im Januar 2010.

In Berlin hat die Freya – Moltke – Stiftung für 
Kreisau ihren Sitz (www.fvms.de). Sie fördert  
die Internationalen Jugendbegegnungs- und  

GRAFEN VON MOLTKE 
UND KREISAU

HRABIOWIE MOLTKE  
I  KRZYŻOWA

http://www.fvms.de
http://www.fvms.de


21

 Pałac / Schloss (Fot. Romuald M. Łuczyński)

Spotkań Młodzieży oraz Miejsce Pamięci w Krzy- 
żowej. Propaguje jego działalność na terenie  
Niemiec i poza granicami. Każdego roku Krzy- 
żowa gości kilka tysięcy młodych ludzi, którzy  
biorą udział w warsztatach, konferencjach 
i projektach kształtujących poglądy na temat  
praw człowieka czy współżycia narodów 
w Europie. Rozwijanie talentów artystycznych, 
odkrywanie różnorodności tradycji otwiera 
młodych ludzi na inne kultury. Nic lepszego nie 
mogło spotkać Krzyżowej. 

Gedenkstätten und ihre Tätigkeiten in Deuts- 
chland und im Ausland. Jedes Jahr kommen 
nach Kreisau Tausende von jungen Menschen, 
die an Workshops, Konferenzen und Projekten für 
Menschenrechte und das Zusammenleben der 
Nationen in Europa teilnehmen. Die Entfaltung 
artistischer Talente und das Kennenlernen 
verschiedener Traditionen begeistert junge 
Menschen für andere Kulturen. Kreisau konnte 
nichts Besseres passieren. 

21
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KSIĄŻĘTA Z KSIĄŻA
DIE FÜRSTEN 

AUS FÜRSTENSTEIN

2

  Stojący dumnie zamek w Książu to miejsce 
niezwykłe. Idealny obiekt dla miłośników 
fotografii, inspiracja dla architektów krajobrazu  
i estetów. To także teren pielgrzymek poszu-
kiwaczy skarbów III Rzeszy i niebezpodstawnie. 
To co odkryte zostało już wyeksponowane. Nie-
odkryte czeka dalej na eksploratorów. Tajemnice 

 Das über der malerischen Umgebung 
dominierende Schloss in Fürstenstein ist ein 
außergewöhnlicher Ort. Es ist ein ideales Objekt 
für Foto-Amateure, Inspiration für Landschafts-
Architekten und Ästheten. Es ist auch ein 
Pilgerort, an denen Schatzsucher von Schätzen 
des Dritten Reichs kommen, und das nicht ohne  

 Książ, poł. lat 30 XX w. / Schloss Fürstenstein, Postkarte (Fot. Arch. F.)
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terenów sudeckich są niezmierzone. A spory 
wkład w kulturę tego regionu wniosła znana 
rodzina.

Wielka kariera Hochbergów zaczęła się u boku 
książąt świdnickich. Karl Weigelt - genealog 
Hochbergów, wywodzi tę rodzinę z okręgu 
Miśni, przytaczając na dowód swojej tezy 
dokument tamtejszego biskupa z 1185 r., na 
którym widnieją imiona Konrada, Teodoryka 
i Heinricha ze wsi Hochberg.

XIII-wieczne akta księcia Bolka I świdnickiego 
wskazują na bliskie związki Hochbergów z tym 
piastowskim domem. Z książęcego herbu przejęli 
oni jeden z symboli - szachownicę. Dodać trzeba, 
że różne linie tego rodu pisały swoje nazwisko 
w odmiennym brzmieniu, stąd - Hoberc, Hoberg, 
Hohberg, a od 1714 r. Hochberg.

Ulrich Hochberg uległ, jak wielu innych rycerzy 
ze Śląska, propagandzie Krzyżaków o zagrożeniu 
chrześcijaństwa i wyruszył na pola Grunwaldu 

Grund. Das, was bereits entdeckt worden ist,  
wird bereits ausgestellt. Das noch nicht Entde-
ckte wartet weiter auf seine Entdecker. Die 
Geheimnisse der Sudeten sind unermesslich. 
Einen großen Beitrag zur Kultur dieser Region 
hat eine bekannte Familie geleistet.

Die große Karriere der Hochberg begann 
an der Seite der Fürsten von Schweidnitz. Karl 
Weigelt, der Genealoge der Hochbergs, leitet 
diese Familie aus dem Kreis Meißen her und 
führt als Beweis für seine These ein Dokument 
des dortigen Bischofs von 1185 an, auf dem die 
Vornamen Konrad, Theoderich und Heinrich aus 
dem Dorf Hochberg stehen.

Akten des Fürsten Bolko I. von Schweidnitz 
aus dem 13. Jahrhundert verweisen auf enge 
Verbindungen der Hochbergs zu diesem Piasten-
Haus. Aus dem Wappen des Fürsten übernah-
men sie eines der Symbole - ein Schachbrett. 
Hinzuzufügen ist, dass verschiedene Linien 

DIE FÜRSTEN AUS FÜRSTENSTEINKSIĄŻĘTA Z KSIĄŻA
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w 1410 r. Tam dowodził drużyną, a po rozbiciu 
wojsk zakonu, w pośpiechu udał się do stolicy 
państwa - Malborka, by wziąć udział w jego 
obronie. Prawdopodobnie tam też poległ, bo 
późniejsze wzmianki już go nie wymieniają.

Synowi Ulricha - Georgowi, przyszło stawić 
czoła trudnym czasom, bowiem na Śląsk najechali 
husyci pustosząc i niszcząc miasta, zamki 
i kościoły. Kiedy poparła ich część miejscowej 
ludności, król Zygmunt Luksemburczyk wydał 
edykt, na mocy którego każdego innowiercę 
można było bezkarnie zabić i zagarnąć jego 
majątek. O rozmiarach strat świadczy spalenie 
wielkich klasztorów śląskich: w Trzebnicy, 
Lubiążu, Henrykowie i Krzeszowie, a także miast 
- Oleśnicy, Prusic, Milicza czy Wińska.

Georg Hochberg okazał się jednak sprawnym 
gospodarzem, bo już kilka lat po tym kataklizmie 
zdołał powiększyć ojcowiznę o cztery wsie. Stare 
dokumenty wzmiankują Konrada Hoberga, który 
w latach 1490-91 pełnił funkcję kapitana zamku 
Grodziec. Szlachcic ten nabył dobra książańskie, 
zaczynając tym samym linię rodziny Hochberg-
Fürstenstein (Fürstenstein - niem. nazwa Książa).

W 1507 r. Konrad podjął się wielkiego na owe 
czasy przedsięwzięcia. Wraz z przedstawicielami 
okolicznej szlachty, kilkoma duchownymi 
i grupką mieszczan ze Świdnicy, wyruszył na 
pielgrzymkę do Jerozolimy. Wyprawa zatrzymała 
się na dłuższy czas w Wenecji. Dopiero kiedy 
zebrała się ponad setka osób mających ten sam 
cel, wynajęto statek i 7 czerwca opuszczono port. 
Tak wyglądał ówczesny sposób zabezpieczania 
się przed grabieżą. W Jerozolimie gościł 
pielgrzymów zakon Joannitów.

Konrad zakupił w 1509 r. Książ razem z zam- 
kiem, czemu sprzeciwili się bracia von Haugwitz.  
Spór rozstrzygnięto w marcu 1511 r., podczas  
wizyty króla Czech, Władysława Jagiellończyka, 
we Wrocławiu. Postanowienie monarchy mówiło, 
iż Konrad von Hoberg ma pozostać „przy swoim 
zamku i dobrach bez przeszkód ze strony panów 
von Haugwitz”.

Ten sam król, złośliwie przezywany Rex 
bene („król dobrze” - bo na każdą propozycję 
odpowiadał: dobrze!), powierzył Konradowi 
funkcję gubernatora księstwa świdnicko-
jaworskiego. Godność ta przysporzyła jednak 
szlachcicowi więcej trosk niźli chwały, bo czasy 
były niespokojne, a temperamenty rycerzy trudne  

dieser Familie ihren Namen unterschiedlich 
geschrieben haben: Hoberc, Hoberg, Hohberg 
und ab 1714 Hochberg.

Ulrich Hochberg erlag, wie viele andere Ritter 
aus Schlesien, der Propaganda der Kreuzritter 
über die Gefährdung des Christentums und 
machte sich 1410 auf zu den Schlachtfeldern 
bei Tannenberg. Dort führte er eine Einheit an, 
und eilte, nachdem die Truppen des Ordens 
zerschlagen worden waren, in die Hauptstadt 
des Ordensstaats, nach Marienburg, um an deren 
Verteidigung teilzunehmen. Wahrscheinlich 
ist er dort auch gefallen, da er später nicht 
mehr erwähnt wird. Der Sohn von Ulrich, 
Georg, musste schwierigen Zeiten trotzen, da 
Hussiten nach Schlesien einfielen, wobei sie 
Städte, Schlösser und Kirchen zerstörten und 
plünderten. Als ein Teil der örtlichen Bevölkerung 
sie unterstützte, erließ König Sigismund 
von Luxemburg ein Edikt, kraft dessen man 
jeden Andersgläubigen ungestraft töten und 
dessen Vermögen übernehmen konnte. Vom 
Ausmaß der Verluste zeugt das Niederbrennen 
der großen schlesischen Klöster: in Trebnitz, 
Leubus, Heinrichau und Grüssau, aber auch der 
Städte - Oels, Prausnitz, Militsch oder Winzig. 
Georg Hochberg erwies sich jedoch als guter 
Hausherr, denn schon wenige Jahre nach dieser 
Katastrophe gelang es ihm, das väterliche Erbe 
um vier Dörfer zu erweitern. Alte Dokumente 
erwähnten Konrad Hoberg, der 1490 bis 1491 
die Funktion des Schlossverwalters auf dem 
Schloss Gröditzburg war. Dieser Adelige erwarb 
die Fürstensteiner Güter, womit er die Linie der 
Familie Hochberg-Fürstenstein begründete. 
Konrad kaufte 1509 Fürstenstein einschließlich 
des Schlosses, wogegen sich die Brüder von 
Haugwitz verwehrten. Der Streit wurde im März 
1511 beigelegt, bei einem Besuch des Königs 
von Böhmen, Ladislaus Jagiello, in Breslau. Der 
Beschluss des Monarchen besagte, Konrad von 
Hoberg solle “bei seinem Schloss und seinen 
Gütern bleibe, ohne von den Herren von 
Haugwitz gestört zu werden”.

Der gleiche König, der böswillig Rex bene 
(“König gut”) genannt wurde, da er auf jeden 
Vorschlag: gut! antwortete, vertraute Konrad 
die Funktion des Gouverneurs des Fürstentums 
Schweidnitz-Jauer an. Diese Würde bereitete 
allerdings dem Adeligen mehr Sorgen als Ehre,  
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do okiełznania. Hoberg opuścił swój urząd 
w 1520 r., zmęczony i zniechęcony do wszelkiej 
działalności publicznej. Kronikarz Weigelt 
napisał, że sprawowanie funkcji gubernatora 
kosztowało go dużo nerwów i kłopotów - so viel 
Ärger und Verdruss. 

Konrad wydał ostatnie tchnienie tuż po 
złożeniu urzędu 31 lipca 1520 r. i pochowany 
został w krypcie grobowej kościoła w Roztoce. 
Dziedzicem Książa, Rogowca, Mieroszowa 
i Świebodzic, pozostał na krótki czas Hans 
Hoberg. Przekazał on swoje dobra bratu 
- Christophowi I. Na lata panowania tego 
ostatniego przypadł gorący czas reformacji. 
Nowy dziedzic wprowadził do swego dominium 
naukę Lutra. Christoph troszczył się nie tylko 
o życie duchowe poddanych i swojej rodziny - 
sprowadził gwarków, by z ich pomocą rozwinąć 
wydobycie srebra w pobliżu Boguszowa 
i Lesieńca. W 1535 r. nabył też zamek Grodno 
z okolicznymi wsiami.

Król Czech, Władysław Jagiellończyk, miano-
wał namiestnikiem Śląska w 1504 r. swojego 
brata - Zygmunta (późniejszego Zygmunta 
Starego). Jego rządy korzystnie zapisały się 
w dziejach tej prowincji. Zygmunt przywrócił 
porządek monetarny, zlikwidował rozboje 
i rabunki. Kilku trudniących się tym procederem 
raubritterów skrócił o głowy, przywracając tym 
samym bezpieczeństwo podróżującym i ład 
wewnętrzny. Kiedy został królem Polski, zrzekł 
się roszczeń do Śląska i spadku po Jagiellonach 
czesko-węgierskich. Od bitwy pod Mohaczem 
w 1526 r. zacieśniły się więzy Śląska z Czechami 
i władztwem Habsburgów, w ramach którego 
kraina ta pozostała na dwa stulecia.

W pamięci potomnych, jako zdolny admi-
nistrator zapisał się Konrad II Hoberg. Swoje 
rządy zaczął od umocnienia i przebudowy 
książańskiej siedziby. Za niebagatelną sumę 
50 tysięcy guldenów reńskich wyjednał 
u Ferdynanda Habsburga dziedziczne prawa do 
Książa dla swoich spadkobierców. Wyludnione 
wsie zasiedlił nowymi osadnikami. Pospołu 
z panami von Czettritz wydał w 1550 r. ordunek 
górniczy dla kopalń w okolicy Boguszowa. 
Jego następcy, Konradowi III, udało się za 72 
tysiące talarów otrzymać od cesarza Rudolfa 
potwierdzenie dziedzicznego prawa własności 
Książa. Po przedwczesnej śmierci ojca musiał 

denn die Zeiten waren unruhig, und das 
Temperament der Ritter schwer zu bändigen. 
Hoberg verließ sein Amt 1520, erschöpft 
und unwillig, weiter ein öffentliches Amt zu 
bekleiden. Der Chronist Weigelt schrieb, dass 
das Amt als Gouverneur ihm so viel Ärger und 
Verdruss bereitet habe. Nach seinem Rücktritt 
verstarb Konrad am 31. Juli 1520 und wurde 
in der Grabkrypta der Kirche in Rohnstock 
beigesetzt. Erbe von Fürstenstein, Friedland 
und Freiburg war für kurze Zeit Hans Hoberg. Er 
übergab die Güter an seinen Bruder, Christoph 
I. In dessen Regierungszeit fiel die heiße Zeit 
der Reformation. Der neue Erbe führte die 
Lehre Luthers auf seinem Dominium ein. 
Christoph sorgte nicht nur für das geistliche 
Leben seiner Untertanen und seiner Familie. Er 
holte auch Bergleute dorthin, um mit ihrer Hilfe 
den Silberabbau bei Gottesberg und Altlässig 
auszuweiten. Im Jahr 1535 erwarb er auch das 
Schloss Kynsburg mit den umliegenden Dörfern.

Der König von Böhmen, Ladislaus Jagiello, 
ernannte 1504 seinen Bruder, Sigismund, den 
späteren König von Polen, Sigismund den 
Alten, zum Statthalter für Schlesien. Seine 
Regierungszeit war positiv für die Provinz. 
Sigismund stellte die monetäre Ordnung wieder 
her, besiegte Raub und Plünderungen. Einige 
Raubritter, die diesem Gewerbe nachgingen, 
machte er einen Kopf kürzer, wodurch er 
Sicherheit für Reisende und die innere Ordnung 
wieder herstellte. Als er König von Polen wurde, 
verzichtete er auf Ansprüche auf Schlesien 
und den Nachlass der böhmisch-ungarischen 
Jagiellonen. Seit der Schlacht bei Mohács 
1526 wurden die Bindungen von Schlesien an 
Böhmen und an die Habsburger Herrschaft 
enger, unter der die Region zwei Jahrhunderte 
blieb.

Konrad III. gelang es, für 72.000 Taler von 
Kaiser Rudolf die Bestätigung für das vererbliche 
Eigentumsrecht an Fürstenstein zu erhalten. 
Nach dem vorzeitigen Tod seines Vaters musste 
er im Alter von gerade ein Mal neunzehn Jahren 
die Verwaltung eines großen Dominiums 
übernehmen. Er kam jedoch sehr gut zurecht. 
Davon zeugen der Erlass neuer Zunftsatzungen, 
polizeilicher und kirchlicher Vorschriften. Die 
jeweiligen Güter von Konrad wurden von 
Burggrafen verwaltet. Besondere Sorge des 
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objąć rządy w dużym dominium, w wieku 
zaledwie dziewiętnastu lat. Poczynał sobie 
jednak całkiem nieźle. Świadczy o tym wydanie 
nowych statutów cechowych, przepisów 
policyjnych i kościelnych. Poszczególnymi 
majątkami Konrada zarządzali burgrabiowie. 
Szczególną troską dziedzica cieszyła się 
wiara protestancka, dlatego prócz dbałości 
o świątynie już funkcjonujące, ufundował nowy 
kościół w Unisławiu. Tuż przed swoją śmiercią 
w 1613 r. Konrad zamówił we wrocławskiej 
giserni sześć armat. Działa kosztowały 173 
talary, 17 groszy i 6 fenigów, o czym świadczą 
zachowane do dziś rachunki. Koniec życia 
spędził samotnie, cierpiąc na reumatyzm i nie 
ruszając się z pałacu. Pociechą w ostatnich latach 
były dla niego studia nad teologią i naukami 
przyrodniczymi. Najbliższy druh dziedzica - 
Kacper von Schwenkenfeldt, medyk z Jeleniej 
Góry, spędzał w Książu wiele czasu. Z naukowej 
pasji Konrada i chęci zgłębienia istoty bytu, 
zrodziło się dzieło wiekopomne - zalążek wielkiej 
biblioteki Hochbergów (Fürstensteiner-Majorats-
Bibliothek).

W 1620 r. wojska Ligi katolickiej rozbiły 
armię czeskiego króla Fryderyka, co oznaczało 
katastrofę Czechów i protestantyzmu w tym  
kraju. Austriacy znieśli ustrój stanowy, kon-
fiskowali majątki protestanckich szlachciców, 
represjonowali ludność. Czechy, a także 
związane z nimi Morawy i Śląsk, zalała fala 
reakcji katolickiej, która oznaczała germanizację. 
Skonfiskowane bądź opuszczone majątki 
nadawano wiernym Habsburgom przybyszom 
z Niemiec - tzw. nowej szlachcie. W Czechach 
zaczął zanikać język czeski, na Śląsku - polski. 
Drogę śląskiej kontrreformacji otwarł arcybiskup 
Wrocławia - Karol Habsburg, wybrany przez 
kapitułę w 1608 r.

Już na początku wojny zamek Książ został 
zajęty, a następnie obciążony kontrybucją. 
Wydawało się, że nad życiem jego pana, 
chorowitego i bezdzietnego Hansa Heinricha, 
ciąży fatum. Wokół szalała wojna, los dominium 
był niepewny, a on nie miał sukcesora. Po długich 
wahaniach wyznaczył na swojego spadkobiercę 
kuzyna, do tego imiennika – Hansa Heinricha 
Hohberga z Olszan. Przyszłość miała wykazać, że 
umierający dziedzic nie mógł wybrać lepiej. Hans 
Heinrich I mimo młodego wieku, poprowadził 

Erben galt dem protestantischen Glauben, 
darum stiftete er neben der Sorge für die 
bereits bestehenden Kirchen, eine neue Kirche 
in Langwaltersdorf. Kurz vor seinem Tod 1613 
bestellte Konrad bei der Breslauer Gießerei sechs 
Kanonen. Die Geschütze kosteten 173 Taler, 
17 Groschen und 6 Pfennige, was die bis heute 
erhaltenen Rechnungen bezeugen. Seinen 
Lebensabend verbrachte er in Einsamkeit, 
da er an Rheuma litt, konnte er das Schloss 
nicht verlassen. Ein Trost in seinen letzten 
Lebensjahren waren Studien in Theologie und 
Naturwissenschaften. Der engste Vertraute 
des Erben, Kasper von Schwenkenfeldt, 
Arzt aus Hirschberg, verbrachte viel Zeit auf 
Fürstenstein. Aus der Leidenschaft Konrads für 
die Wissenschaft und dem Willen, das Wesen 
der Existenz näher zu vertiefen, entstand ein 
ehrwürdiges Werk, der Beginn der großen 
Bibliothek der Hochbergs - Fürstensteiner-
Majorats-Bibliothek.

Im Jahr 1620 zerschlugen die Truppen der 
Katholischen Liga die Armee des böhmischen 
Königs Friedrich, was für Böhmen und den Pro- 
testantismus in diesem Land eine Katastrophe  
war. Die Österreicher hoben die Ständeversam-
mlung auf, konfiszierten die Vermögen pro-
testantischer Adeliger, unterdrückten die 
Bevölkerung. Böhmen, aber auch das mit ihm 
verbundene Mähren und Schlesien, wurde von 
einer Welle katholischer Reaktion überrollt, was 
Germanisierung bedeutete. Die konfiszierten 
bzw. verlassenen Anwesen wurden Habsburg-
getreuen Neuankömmlingen aus deutschen 
Landen übergeben - dem sog. neuen Adel. In 
Böhmen begann die tschechische Sprache zu 
verschwinden, in Schlesien das Polnische. Den 
Weg zur schlesischen Gegenreformation machte 
der Erzbischof von Breslau, Karl von Habsburg, 
frei, der 1608 vom Domkapitel gewählt wurde.

Bereits zu Beginn des Krieges wurde 
Schloss Fürstentum besetzt und dann mit 
Kontributionen belegt. Es schien, als auf dem 
Leben seines Herrn, des kränklichen und 
kinderlosen Hans Heinrich, ein Fluch lastete. 
Rund herum herrschte Krieg, das Schicksal des 
Dominiums war unsicher, und er hatte keinen 
Nachfolger. Nach langem Zögern setzte er 
seinen Cousin und Namensvetter, Hans Heinrich 
Hohberg aus Ölse ein. Die Zukunft sollte zeigen, 
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książańskie dobra pewną ręką przez wojenne 
czasy. Sytuację komplikowała jego wierność 
religii protestanckiej, a był poddanym cesarza 
Austrii, wojującego w imię katolicyzmu.

Hans Heinrich zmuszony został do opuszczenia 
Książa, który na czas zmagań wojennych pełnił 
funkcję twierdzy - okupowanej raz przez wojska 
cesarskie, to znów przez szwedzkie.

Szwedzi podawali się za wybawców protes-
tantów; nie przeszkadzało im to łupić ludności 
śląskiej nie bacząc na wyznanie. Austriaccy 
dowódcy występowali jako obrońcy przed 
szwedzkim najeźdźcą. Faktycznie jednak 
bardziej przypominali konkwiskadorów, bo 
z równą energią zajmowali się grabieżą.

Z takich to przyczyn dominium Księżno 
zostało w 1644 r. niemal całkowicie wyludnione. 
Sytuacja w innych częściach Śląska była 
podobna. Nieuprawiana ziemia, zarastające 
pola i puste wsie świadczyły o tym, kto ponosi 
koszty wojny. Kwaterunki wojsk, konfiskaty, 
kontrybucje i rabunki, przyczyniły się do 
zbiegostwa chłopów. Uciekali do Saksonii, 
Brandenburgii i Łużyc w nadziei na poprawę losu. 
Koniec wojny i zawarcie pokoju westfalskiego 
w 1648 r. zmieniło losy Śląska. Hans Heinrich 
I objął splądrowaną twierdzę w Książu, po czym 
kazał rozebrać umocnienia i uczynił z zamku 
rezydencję pałacową, co odpowiadało duchowi 
czasu.

W 1650 r. stanął na czele śląskiego poselstwa 
protestanckiego do cesarza Austrii - Ferdynanda III  
i jego syna. Delegacja zabiegała na wiedeńskim 
dworze o utrzymanie kościołów i szkół tego, 
dominującego na Śląsku, wyznania.

- Moją naczelną troską jest zbawienie wieczne 
ludności śląskiej. Droga do tego zbawienia 
wiedzie przez katolicyzm - odpowiedział butnie 
poselstwu monarcha. Wkrótce też za jego 
sprawą rozpoczęto brutalną akcję rekatolizacji 
Śląska. Zaczęto zabierać ewangelikom świątynie 
i szkoły, wypędzać pastorów, a opornych karać.

Hans Heinrich I wybrany został w tymże 
roku na urząd starosty księstwa świdnicko-
jaworskiego. Funkcję tą sprawował przez sześć 
miesięcy, a kiedy nie zatwierdził go cesarz, 
musiał ustąpić. Nominację władcy uzyskał 
Otto von Nostitz, gorliwy konwertyta-katolik. 
Jakby na osłodę tego faktu nowy monarcha, 
Ferdynand IV, nadał Hohbergowi tytuł barona.  

dass der im Sterben liegende Erbe nicht besser 
hätte wählen können. Hans Heinrich I. führte 
trotz seines jungen Alters die Fürstensteiner 
Güter mit sicherer Hand durch Kriegszeiten. Die 
Situation wurde durch seine Treue gegenüber 
der protestantischen Religion kompliziert, und 
er war Untertan des Kaisers von Österreich, der 
im Namen des Katholizismus kämpfte.

Hans Heinrich wurde gezwungen, Fürsten- 
stein zu verlassen, das während der Kampfhan-
dlungen die Funktion einer Festung erfüllte - die 
mal von den kaiserlichen Truppen, mal von den 
schwedischen Truppen besetzt wurde.

Aus diesem Grund war das Dominium 
Fürstenstein 1644 fast vollständig entvölkert. In  
anderen Teilen Schlesiens war die Situation  
ähnlich. Nicht beackerter Boden, überwuchernde  
Felder und verlassene Dörfer zeugten davon, 
wer die Kosten für den Krieg zu tragen hatte.  
Einquartierungen von Soldaten, Konfiszierun-
gen, Kontributionen und Raubzüge tragen 
zur Flucht der Bauern bei. Sie flohen nach 
Sachsen, Brandenburg und in die Lausitz in der 
Hoffnung auf ein besseres Leben. Das Ende des 
Krieges und der Abschluss des Westfälischen 
Friedens 1648 änderte das Schicksal Schlesiens. 
Hans Heinrich I. übernahm die geplünderte 
Festung in Fürstenstein, dann ließ er die 
Befestigungsanlagen abbauen und machte ein  
Residenzschloss aus der Burg, was dem Zeitgeist  
entsprach. Hans Heinrich I. wurde 1651 zum  
Landeshauptmann des Fürstentums Schweidnitz- 
Jauer gewählt. Diese Funktion übte er sechs 
Monate lang aus, und als der Kaiser ihn nicht 
im Amt bestätigte, musste er zurücktreten. Von 
den Machthabern nominiert wurde Otto von 
Nostitz, ein eifriger konvertierter Katholik. Um 
ihm diese Tatsache zu versüßen, verlieh der 
neue Monarch, Ferdinand IV. Hohberg den Titel 
Freiherr. Im Alter zog sich Hans Heinrich von der 
Verwaltung des Anwesens zurück und ließ sich 
in einem Herrenhaus in Liebichau nieder. Sein 
Nachfolger Hans Heinrich II. erhielt, fünf Tage 
nach dem Sieg Sobieskis bei Wien, vom Kaiser 
den Titel Reichsgraf. Der neue Erbe verlieh dem 
Schloss in Fürstenstein das barocke Aussehen. 
Anstelle der zuvor liquidierten Wehrbefesti-
gungen ließ er Terrassen im französischen Stil 
bauen. Das Nachahmen alles Französischen 
wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg zur 
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Na starość Hans Heinrich wycofał się z zarzą-
dzania majątkiem i osiadł w dworku położonym 
w Lubiechowie. Jego następca Hans Heinrich II 
- pięć dni po wiktorii wiedeńskiej Sobieskiego 
otrzymał od cesarza tytuł Reichsgrafa - 
hrabiego Rzeszy. Nowy dziedzic nadał zamkowi  
w Książu wygląd barokowy. Na miejscu zlikwi- 
dowanych wcześniej umocnień obronnych, 
kazał wybudować tarasy w stylu francuskim. 
Naśladowanie francuszczyzny po wojnie 
trzydziestoletniej stało się normą wśród arysto-
kracji europejskiej. Zaczęto nosić peruki,  
stroić się w ubiory naśladujące bywalców 
Wersalu. Budowa rezydencji pałacowych, 
zakładanie parków z fontannami, sprowadzanie 
kucharzy i kamerdynerów z Francji, dopro-
wadziło niejednego szlachcica śląskiego na skraj  
nędzy. Historyk niemiecki Carl Grünhangen 
napisał o tym okresie, iż był to „postęp 
istotny w stosunku do zdziczałych manier 
landknechtów, jakie narzuciła wojna”. W miaż- 
dżącej opinii wrocławskiego historyka nie  
było ani krzty przesady. Trwające trzy dziesiątki  
lat krwawe zmagania spowodowały wyludnie- 
nie miast i wsi, chaos gospodarczy, dewa-
luację pieniądza i drożyznę. Głód i zarazy 
dziesiątkowały ludność. Katoliccy duchowni 
sporządzali listy heretyków. Celowali w tym 
jezuici, prowadząc dość dokładne akta osobowe 
ludności. W raportach tych, zalegających dziś 
w archiwach, można znaleźć fakty szokujące. Oto 
Georg Leonhard Weber - czołowy artysta baroku 
na Śląsku, człowiek, który zostawił po sobie wiele 
wspaniałych rzeźb w okolicach świdnickiego 
rynku - był też czołowym donosicielem.

Protestantom nakazano obchodzić 84 święta 
katolickie, zmuszano ich do przestrzegania 
postów. Na Śląsku zaczęły się procesy o czary 
- zwłaszcza w hrabstwie kłodzkim i księstwie 
nyskim, należącym do wrocławskich biskupów. 
Ich efektem stały się płonące stosy. Z kilkuset 
spalonych osób większość stanowiły kobiety.

Awantury, napady, grabieże i rozbój na 
drogach stały się codziennością i były jeszcze 
długo smutnym spadkiem tamtych lat. 
W pijaństwie i rozpuście celowała zwłaszcza 
młodzież szlachecka. Kiedy wieści o zdziczeniu 
obyczajów dotarły do dworu w Wiedniu, 
cesarz wydał w 1651 r. edykt piętnujący 
szlachciców, którzy „nie wahają się wszczynać 

Norm unter europäischen Adeligen. Es wurde 
begonnen, Perücken zu tragen, Kleider zu 
tragen, die Versailler Stil nachahmten. Der Bau 
von Schlossresidenzen, die Anlage von Parks mit 
Springbrunnen, das Importieren von Köchen 
und Kammerdienern aus Frankreich brachte 
manchen schlesischen Adeligen an den Rand 
des Bankrotts. Der deutsche Historiker Carl 
Grünhagen schrieb über diese Zeit, dass dies 
“ein wesentlichen Fortschritt im Vergleich zu 
den verwilderten Manieren der Landknechte 
war, die der Krieg aufgenötigt hatte”. In dieser 
niederschmetternden Einschätzung des Breslauer 
Historikers war nicht ein Funken Übertreibung 
enthalten. Die drei Jahrzehnte dauernden 
blutigen Auseinandersetzungen brachten 
Entvölkerung von Städten und Dörfern, 
wirtschaftliches Chaos, Entwertung von Geld 
und Teuerung. Hunger und Pest dezimierten 
die Bevölkerung. Die katholischen Geistlichen 
fertigten eine Liste der Häretiker an. Perfekt 
darin waren die Jesuiten, die sehr genaue 
Akten über die Personendaten der Bevölkerung 
führten. In diesen Rapporten, die man heute in 
Archiven finden kann, kann man schockierende 
Fakten finden. So war Georg Leonhard Weber, 
führender Barock-Künstler in Schlesien, ein 
Mensch, der viele wundervolle Skulpturen rund 
um den Schweidnitzer Marktplatz hinterlassen 
hat, auch ein führender Denunziant.

Den Protestanten wurde auferlegt, 84 katho- 
lische Feiertage zu begehen, sie wurden 
gezwungen, Fastenzeiten einzuhalten. In Schle-
sien begannen auch Hexenprozesse, vor allem 
in der Grafschaft Glatz und dem Fürstentum 
Neisse, die den Breslauer Bischöfen gehörten. 
Streit, Überfälle, Plünderungen und Straßenraub 
wurden zum Alltag und blieben noch lange 
der traurige Nachlass jener Jahre. Perfekt in 
Trunkenheit und Sittenlosigkeit war vor allem 
die adelige Jugend. Als die Nachricht vom Verfall 
der Sitten den Hof in Wien erreichte, erließ der 
Kaiser 1651 ein Edikt, das Adelige geißelte, die 
“nicht zögern, Tumulte zu verursachen, die 
in mehr als tierischer Weise Essen versauen, 
Öfen zerstören, Scheiben einschlagen, in 
Kammern Säbel stehlen, aus Pistolen und Flinten 
schossen”. Nachwehen des Krieges waren auch 
die brutalen Tätigkeiten von Melchior Hedloff, 
der in Schlesien Dörfler und Kaufleute überfiel. 
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tumultów, znieważają w więcej niż zwierzęcy 
sposób potrawy, niszczą piece, wybijają szyby, 
w komnatach dobywają szable, strzelają 
z pistoletów i strzelb”.

Pokłosiem wojny była też okrutna działalność 
Melchiora Hedloffa, napadającego na Śląsku 
wieśniaków i kupców. Człowiek ten - nim straco-
no go w Oleśnicy pewnego zimowego poranka  
1654 r., obrabował i zamordował 251 osób.

Hans Heinrich II Hohberg zatrudnił u siebie 
włoskich mistrzów budowlanych - braci Rossich. 
Przebudowa książańskiej siedziby trwała do 
1685 r. Po śmierci Hansa Heinricha, a później jego 
syna Carla, schedę przejęli dwaj synowie tego 
ostatniego. Hans Heinrich III otrzymał Roztokę, 
a Konrad Ernst Maximilian - Książ i Mieroszów. 
Drugi z nich zasłużył się sprowadzeniem 
osadników i założeniem trzech nowych wsi oraz 
nabyciem od Czettritzów niewielkiego wówczas 
miasteczka Wałbrzych wraz zamkiem. 

Ernst Maximilian dokonał wielkiej przebu-
dowy zamku w Książu (1718-1734), przekształcił 
rodową siedzibę w okazałą, reprezentacyjną 
rezydencję pałacową. Szeroko zakrojonych 
i niemniej skomplikowanych prac budowlanych, 
podjął się Felix Anton Hammerschmidt, mistrz ze 
Świdnicy. O rozmachu przedsięwzięcia świadczy 
dobudowanie wschodniego ryzalitu z olbrzymią 
salą balową - Salą Maksymiliana. Jej lustrzane 
sklepienie ozdobił swoimi malowidłami artysta 
z Pragi – Felix Scheffler. Bogato zdobiona 
złoceniami, ogrzewana eleganckimi kominkami, 
z wyrafinowanym wystrojem - do dziś jest 
olśniewającą perłą baroku.

W 1741 r. młody król Prus, Fryderyk II, naje-
chał na austriacki dotąd Śląsk w pragnieniu 
przyłączenia go do Prus. Na ten bezprzykładny 
akt bandytyzmu politycznego pewne światło 
rzuca credo monarchy, wyłożone w jego liście 
do zaufanego ministra Heinricha Podewilsa: 
„Jeśli będzie można coś zyskać będąc uczciwym, 
będziemy uczciwi. Jeśli jednak należy oszukiwać 
- będziemy łotrami”.

7 listopada 1741 Fryderyk II przyjął we 
wrocławskim ratuszu hołd szlachty śląskiej. 
Odtąd ewangelicy mogli trwać w swojej wierze 
bez obaw o represje. Zmierzch panowania 
Habsburgów na Śląsku oznaczał koniec epoki 
fanatyzmu religijnego. Nastąpiła laicyzacja 
życia. Maximilian za młodu pobierał nauki na 

Bevor er an einem Wintermorgen 1654 in Oels 
hingerichtet wurde, beraubte und ermordete 
diese Person 251 Menschen. 

Hans Heinrich II. Hohberg beschäftigte 
italienische Baumeister. Der Umbau des 
Fürstensitzes in Fürstenstein dauerte bis 1685. 
Nach dem Tod von Hans Heinrich und später 
seines Sohnes Carl übernahmen zwei Söhne 
des Letzteren die Stafette. Hans Heinrich III. 
erhielt Rohnstock und Konrad Ernst Maximilian 
- Fürstenstein und Friedland. Letzterer machte 
sich durch die Anwerbung von Ansiedlern 
und der Gründung dreier neuer Dörfer, sowie 
den Erwerb des damals kleinen Städtchens 
Waldenburg, einschließlich des Schlosses, von 
Czettritz verdient.

Ernst Maximilian führte den großen Umbau 
des Schlosses in Fürstentum durch (1718-
1734) und wandelte den Familiensitz in ein 
repräsentatives Residenzschloss um. Die weit 
gefassten und nicht weniger komplizierten 
Bauarbeiten übernahm Felix Anton Hammer-
schmidt, ein Meister aus Schweidnitz. Vom 
Ausmaß des Vorhabens zeugt der Anbau des 
östlichen Risalits mit einem riesigen Ballsaal - 
dem Maximilian-Saal. Dessen Spiegelgewölbe 
verzierte Felix Scheffler, ein Künstler aus Prag 
mit seinen Malereien. Mit Vergoldungen reich 
verziert, mit eleganten Kaminen beheizt, mit 
raffinierter Ausgestaltung - ist er bis heute eine 
glänzende Perle des Barocks.

Im Jahr 1741 marschierte der junge preu-
ßische König, Friedrich II. in das bisher 
österreichische Schlesien ein, um es für Preußen 
zu annektieren. Am 7. November 1741 nahm 
Friedrich II. im Breslauer Rathaus die Huldigung 
des schlesischen Adels entgegen. Von da an 
konnten die Protestanten bei ihrem Glauben 

 Książ, poł. lat 30 XX w. / Schloss Fürstenstein, Postkarte (Fot. Arch. F.)
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uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą, zwiedził 
także Niderlandy i Anglię. Stamtąd przywiózł 
dalsze pomysły na przebudowę zamku 
i kontynuował w tej materii z powodzeniem 
dzieło ojca. Wprowadził duże zmiany w zamku 
górnym i dolnym, a obok rezydencji wzniósł 
pawilon letni.

Złośliwa wersja przysłowia ,,podróże kształcą” 
mówi, że podróże kształcą tylko wykształconych. 
O bystrości umysłu hrabiego i sercu do kultury 
świadczy założenie gabinetu sztuki i atelier 
przyrodniczego, wyposażonego w mikroskopy 
i przyrządy astronomiczne. Dzięki pasji poznania 
i zgłębiania istoty rzeczy, biblioteka licząca 
w połowie XVII wieku dziewięć tysięcy tomów 
powiększyła się o jedną trzecią.

Jedyny syn hrabiego - Heinrich Ludwig 
Carl, został wysłany na studia do Lipska. Tam 
uczęszczał na fakultety logiki, matematyki, 
prawa i historii. Musiał donosić ojcu o wszelkich 
nowościach wydawniczych ukazujących się 
na targach książek w Lipsku. Dzięki temu 
senior mógł sukcesywnie powiększać zbiory 
biblioteczne w Książu. Po ukończeniu nauk 
w 1736 r. młodzieniec wyruszył w podróż 
po Europie, by nabrać biegłości w językach 
i ogłady towarzyskiej (tzw. Ausbildungsreise). 
Towarzyszył mu opiekun, doktor praw – Georg 
Christian Wolf. Obaj udali się do Utrechtu, 
a później do Paryża, gdzie hrabia uczęszczał na 
wykłady znanych luminarzy nauki. W Rzymie 
zapoznawali się dłuższy czas z jego starożytną 
historią, po czym w 1738 r. wrócili do Książa. 
Kilka lat później ojciec wysłał Heinricha na 
berliński dwór. Tam arystokrata miał szczęście 
poznać najsłynniejszą postać epoki - Woltera.

Podróże, jakie odbywał młody Hochberg, nie 
były niczym nadzwyczajnym. Do obyczajów 
śląskiej szlachty, zwłaszcza bogatych magnatów, 
należało kształcenie synów na uniwersytetach 
i wysyłanie ich za granicę. Ojcowie natomiast 
chętnie oddawali się polowaniom. Urządzano 
często przyjęcia i bale, a w karnawale bale 
maskowe. Tańczono na nich menueta, 
gawota i tańce polskie. Nie zachowywano 
umiaru w piciu i grze w karty. W połowie XVIII 
wieku szlachta śląska gustowała w winach 
tyrolskich i węgierskim tokaju. Wódkę uważano 
za trunek plebsu i chłopstwa, niegodny 
pańskiego podniebienia. Preferowano kuchnię 

bleiben, ohne Angst vor Repressionen haben 
zu müssen. Der Untergang der Habsburger 
Herrschaft in Schlesien bedeutete das Ende 
einer Epoche religiösen Fanatismus. Es folgte 
eine Verweltlichung der Lebens. Maximilian 
studierte als junger Mann an der Universität 
Frankfurt an der Oder, er besuchte auch die 
Niederlande und England. Von dort brachte er 
weitere Ideen für den Umbau des Schlosses mit 
und setzte diesbezüglich das Werk seines Vaters 
erfolgreich fort. Er nahm auch weitgehende 
Veränderungen am oberen und unteren Schloss 
vor und errichtete neben der Residenz einen 
Sommerpavillon.

Der einzige Sohn des Grafen, Heinrich Ludwig 
Carl, wurde zum Studium nach Leipzig geschickt. 
Dort studierte er Logik, Mathematik, Jura und 
Geschichte. Er musste dem Vater sämtliche 
Buchneuheiten melden, die bei der Buchmesse 
in Leipzig erschienen. Dadurch konnte der 
Senior sukzessive seine Bibliotheksbestände 
in Fürstenstein erweitern. Nach Abschluss des 
Studiums 1736 machte sich der Jüngling auf 
eine sog. Ausbildungsreise durch Europa, um 
Sprachen zu lernen und gesellschaftlichen 
Schliff zu bekommen. Begleitet wurde er von 
einem Betreuer, Georg Christian Wolf, Doktor 
der Rechtswissenschaften. Einige Jahre später 
wurde Heinrich von seinem Vater an den Hof 
in Berlin geschickt. Dort hatte der Aristokrat 
das Glück, die bekannteste Persönlichkeit der 
Epoche kennen zu lernen - Voltaire.

Die Reisen, die der junge Hochberg machte, 
waren nichts Außergewöhnliches. Zu den 
Gewohnheiten des schlesischen Adels, 
insbesondere der reichen Magnaten, gehörte 
es, die Söhne an der Universität auszubilden 
und sie ins Ausland zu schicken. Die Väter 
hingegen widmeten sich gerne der Jagd. 
Oft wurden Empfänge und Bälle veranstaltet 
und Maskenbälle im Karneval. Dabei wurden 
Menuette, Gavotte und polnische Tänze getanzt. 
Kein Maß gehalten wurde beim Trinken und 
Karten spielen. Mitte des 18. Jahrhunderts 
liebte der schlesische Adel Tiroler Weine und 
ungarischen Tokajer. Schnaps galt als Getränk 
des Plebs und der Bauern, das dem Gaumen des 
Herren nicht würdig war. Es wurde französische 
Küche bevorzugt, es wurde Kaffee, Tee und 
Schokolade getrunken. Das Rauchen von Tabak 
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francuską, pito kawę, herbatę i czekoladę. 
Rozpowszechniało się palenie tytoniu. Dzięki 
modzie na peruki, cech wrocławskich perukarzy 
liczył w połowie XVIII wieku 41 członków. 
Lubowano się w koniach. Rumak pół- lub czystej 
krwi, uważany był za wyszukany i elegancki 
prezent. Wokół pałaców zakładano piękne ogro-
dy, sadzono w nich sprowadzane z zagranicy 
drzewa oraz żywopłoty. Ozdobę ogrodów 
stanowiły wodotryski i fontanny budowane na 
sposób francuski. Zamożni magnaci wznosili 
w pobliżu rezydencji pałacowych duże oran-
żerie. Hodowano w nich cytrusy, palmy i rośliny 
tropikalne.

Heinrich Ludwig Hochberg objął zarząd nad 
majątkiem po śmierci ojca w 1742 r. Był to okres 
gorący i niespokojny. Fryderyk II przyłączył 
właśnie Śląsk do Prus. Krainę tę wyłączono 
spod kompetencji ministerstw berlińskich. Całą 
prowincją zarządzał minister do spraw Śląska, 
który rezydował we Wrocławiu. Utworzono 
powiaty - na czele każdego z nich stał wybierany 
przez szlachtę i zatwierdzany przez króla 
starosta. W 1748 r. na zamku w Książu gościł król 
Prus - Fryderyk II. 

Czasy te na długo wryły się w pamięć okolicz-
nej ludności. Przyczyną tego był gwałtowny 
wzrost populacji wilków. Ludzie bali się opusz-
czać domostwa po zapadnięciu zmroku, gdyż 
drapieżniki te atakowały całymi stadami. Wilki 
powodowały również liczne szkody wśród 
owiec i krów. Za głowę jednego płacono aż pięć 
talarów.

Niewątpliwą zasługą hrabiego Heinricha, było 
założenie podwalin pod przemysł tekstylny na 
terenie swojego dominium. Król Prus wspierał 
tę produkcję - jego liczna armia musiała być 
odziana. Hrabiemu z Książa nie było dane dożyć 
wieku starczych dolegliwości. Zmarł jako ostatni 
z olszańskiej linii rodu, nie zostawił też po sobie 
testamentu. Jego miejsce zajął teść - Hans 
Heinrich IV Hochberg z Roztoki. 

Rok później wojowniczy Fryderyk II najechał 
Saksonię, rozpoczynając tym aktem wojnę 
siedmioletnią. Przeciw Prusom wystąpiła 
potężna koalicja złożona z Austrii, Rosji, Francji 
i Szwecji. Śląsk zajęli Austriacy i Rosjanie, 
pustosząc kraj w bezwzględny sposób. Książ 
pełnił funkcję kwatery generałów austriackich, 
w części zamku utworzono także szpital polowy.

verbreitete sich. Dank der Mode für Perücken 
zählte die Zunft der Breslauer Perückenmacher 
Mitte des 18. Jahrhunderts 41 Mitglieder, Man 
liebte Pferde. Ein Halbblut- oder Vollblut-Pferd 
galt als exquisites und elegantes Geschenk. 
Rund um die Schlösser wurden wunderschöne 
Gärten angelegt, man pflanzte aus dem Ausland 
importierte Bäume und Hecken gepflanzt. 
Den Schmuck dieser Gärten stellten Fontänen 
und Springbrunnen im französischen Stil dar. 
Vermögende Magnaten errichteten in der Nähe 
ihrer Schlossresidenzen große Orangerien. 
In ihnen wurden Zitrusfrüchte, Palmen und 
tropische Pflanzen gezüchtet.

Heinrich Ludwig Hochberg übernahm die 
Verwaltung des Anwesens nach dem Tod seines 
Vater 1742. Das war eine heiße und unruhige 
Zeit. Friedrich II. gliederte gerade Schlesien an 
Preußen an. Das Land wurde den Kompetenzen 
der Berliner Ministerien unterstellt. Die 
ganze Provinz wurde von einem Minister für 
schlesische Angelegenheiten verwaltet, der 
in Breslau residierte. Es wurden Landkreise 
eingerichtet - an deren Spitze stand jeweils ein 
vom Adel gewählter und vom König bestätigter 
Landrat. Im Jahr 1748 war der König von Preußen, 
Friedrich II., auf dem Schloss Fürstenstein zu Gast. 

Ein groβer Verdienst des Grafen Heinrich war 
die Grundlage für die Textilindustrie im Gebiet 
seines Dominiums gelegt zu haben. Der König 
von Preußen unterstützte diese Produktion - 
seine zahlreiche Armee musste eingekleidet 
werden. Der Graf aus Fürstenstein erreichte kein 
hohes Alter. Er starb als letzter der Familienlinie 
aus Ölse, er hinterließ auch kein Testament. 
Seinen Platz nahm sein Schwiegervater, Hans 
Heinrich IV. Hochberg aus Rohnstock, ein. 

Ein Jahr später fiel der kämpferische Friedrich II.  
in Sachsen ein und begann so den Siebenjährigen 
Krieg. Gegen Preußen trat eine mächtige 
Koalition aus Österreich, Russland, Frankreich 
und Schweden an. Schlesien wurde von den 
Österreichern und Russen besetzt, wodurch das 
Land rücksichtslos zerstört wurde. Fürstentum 
wurde zum Quartier für die österreichischen 
Generäle, in einem Teil des Schlosses richtete 
man auch ein Feldlazarett ein.

Der König von Preußen schrieb, unter dem 
Eindruck von Massendesertationen seiner 
Einheiten und verlorenen Schlachten, an seinen 
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Król Prus, pod wpływem masowej dezercji ze 
swoich oddziałów i przegranych bitew, pisał do 
ministra w Berlinie:

- Nie jestem już panem mego wojska. Sądzę, 
że wszystko stracone. Nie przeżyję katastrofy mej 
ojczyzny.

Upokorzony, z widmem katastrofy jaką spro-
wadził na kraj, tkwił w sytuacji bez wyjścia. 
Nie znalazł na to sposobu - to sposób znalazł 
jego. Nieoczekiwanym ratunkiem okazała się 
śmierć zagorzałej przeciwniczki Prusaka - carycy 
Elżbiety. Jej następca - Piotr III był bezkrytycznym 
i bezgranicznym wielbicielem Fryderyka II. Dzięki 
temu Prusy wyszły z wojny bez strat terytorialnych. 
Wojna siedmioletnia spowodowała ogromne 
zniszczenia na całym Śląsku. Panujące po jej 
zakończeniu lata nieurodzaju, epidemii i głodu, 
dziesiątkowały ludność do lat 80. XVIII wieku.

Ta niezwykle trudna sytuacja stała się 
katalizatorem rewolucyjnych zmian w rolnictwie. 
Zaczęto uprawiać roślinę uważaną powszechnie 
za niejadalną - ziemniaki. Osuszano podmokłe 
grunty, zakładano łąki, siano koniczynę i lucernę. 
W szybkim tempie rozpowszechniały się uprawy 
konopi, buraków cukrowych, tytoniu i rzepaku. 
Rozwijało się sadownictwo i uprawa winorośli. 
Upowszechnieniem nowoczesnych metod upraw 
i maszyn zajmowało się śląskie Towarzystwo 
Ekonomiczne. Dzięki intensywnej hodowli owiec, 
popieranej przez państwo, wchodził do Prus 
i na Śląsk kapitalizm. Powstawały przędzalnie 
i farbiarnie, rodził się przemysł tkacki.

W końcu XVIII wieku w Ameryce Północnej 
i Europie toczyło się szereg wojen. Ich skutkiem 
stały się trudności z nabyciem drewna okrętowego, 
którego ceny wzrosły do nie notowanego dotąd 
poziomu. Hochbergowie byli jedną ze śląskich 
rodzin, która wykorzystała tę okazję. Ich lasy 
przynosiły więcej dochodów, niż uprawy i hodowla 
zwierząt. Wybrane pnie spławiano w dół Odry do 
Szczecina, gdzie nabywali je szkutnicy. Najdłuższe 
i najprostsze przeznaczano na maszty. Oznacza to, 
że część spoczywających na dnie mórz wraków 
zbudowanych było z drewna dolnośląskich 
lasów. Zwłaszcza tych na Bałtyku, bowiem słabe 
zasolenie sprzyja długiemu zachowaniu części 
drewnianych dawnych okrętów. Z czasem, po 
okresie intensywnych wycinek, zaczęto sto-
sować nasadzenia odpowiadające terytorialnie 
ilości wyciętego lasu. Meliorowanie gruntów, 

Minister in Berlin:
- Ich bin nicht mehr der Herr meiner Truppen. 

Ich glaube, es ist alles verloren. Ich überlebe die 
Katastrophe meines Vaterlands nicht.

Beschämt, mit dem Gespenst der Katastrophe, 
in die er sein Land geführt hatte, steckte er 
in einer ausweglosen Situation. Er konnte 
keinen Ausweg finden, aber er hatte Glück. Als 
unerwartete Rettung erwies sich der Tod der 
erbitterten Gegnerin des Preußen, von Zarin 
Elisabeth. Ihr Nachfolger, Peter III., war kritikloser 
und grenzenloser Verehrer von Friedrich II. 
Dadurch ging Preußen ohne territoriale Verluste 
aus dem Krieg hervor. Der Siebenjährige Krieg 
bewirkte riesige Zerstörungen in ganz Schlesien. 
Die nach Kriegsende herrschenden Jahre von 
Missernten, Epidemien und Hunger dezimierten 
die Bevölkerung bis in die 1780er Jahre.

Diese außerordentlich schwierige Situation 
wurde zum Katalysator für revolutionäre 
Veränderungen in der Landwirtschaft. Es 
wurde begonnen, eine Pflanze anzubauen, die 
allgemein als ungenießbar galt, die Kartoffel. 
Feuchtgebiete wurden trocken gelegt, Wiesen 
angelegt, Klee und Luzerne gesät. Schnell 
breitete sich der Anbau von Hanf, Zuckerrüben, 
Tabak und Raps aus. Obstgärten und Weinanbau 
wurden weiter entwickelt. Mit der Verbreitung 
der modernsten Anbaumethoden und 
Maschinen beschäftigte sich die schlesische 
Gesellschaft für Ökonomie. Dank intensiver 
Schafzucht, die vom Staat gefördert wurde, kam 
der Kapitalismus nach Preußen und Schlesien. Es 
entstanden Garnspinnereien und Färbereien, die 
Weberindustrie war geboren.

Ende des 18. Jahrhunderts gab es in 
Nordamerika und Europa eine Reihe von Kriegen. 
Die Folge davon war, dass es schwierig wurde, 
Holz für den Schiffsbau zu bekommen, dessen 
Preis auf ein bisher nicht verzeichnetes Niveau 
hochschnellte. Die Hochbergs waren eine der 
schlesischen Familien, die diese Gelegenheit 
nutzten. Ihre Wälder brachten mehr Einkünfte 
als Anbau oder Tierzucht. Die ausgewählten 
Stämme wurden die Oder hinunter nach Stettin 
verschifft, wo sie von Bootsbauern gekauft 
wurden. Die längsten und einfachsten waren 
für Masten bestimmt. Mit der Zeit, nachdem 
intensiv gerodet worden war, begann man 
damit, in der Menge, die territorial dem 
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przeznaczanie na młodniki całych połaci ziemi 
znamionowało nowe podejście - racjonalną 
gospodarkę leśną. Trendowi temu towarzyszył 
rozwój przemysłu dworskiego. Objawiał się on  
powstającym w dominium Hochbergów cukrow-
niom, bielarniom, foluszom, młynom. W drugiej 
połowie XVIII w. produkcja piwa w ich dobrach 
wzrosła pięciokrotnie, a wódki czterokrotnie. 
Rocznie wyrabiano trzysta tysięcy cegieł.

W trosce o niepodzielność majątku, Hans 
Heinrich V Hochberg podjął na dworze pruskim 
starania o utworzenie ze swoich dóbr ordynacji 
(Fideikomis). Król wyraził zgodę i od 1772 r. 
majątek w całości przechodził na najstarszego 
syna, co zapobiegało rozproszeniu dziedzictwa.

Nowo utworzony majorat książański składał się 
z miast Świebodzic i Boguszowa, samego Książa,  
Cierni, Pełcznicy, Szczawna, Konradowa, Lubie-
chowa, Modliszowa, Kolc, Grzmiącej, Kamieńska, 
Glinicy, Sierpnicy, Sokołowska, Unisławia Śląskiego,  
Rybnicy Leśnej, Kuźnic Świdnickich, Kamiennej, 
Sokolca, Glinika, Rybnicy Małej, Zimnej, Rzeczki, 
Łomnicy i Radosna. Hans Heinrich utworzył też 
Klucz Mieroszowski, w skład którego weszło 
siedem wsi z Wałbrzychem. Obok zamku hrabia 
kazał wznieść nowe stajnie i wozownię.

Nadszedł 1789 rok - czas przełomu, rewolucji 
i wieloletnich wojen mających zmienić Europę. 
Rewolucja francuska kończyła epokę feudalizmu 
i wyniosła nową grupę - mieszczaństwo. W tymże 
roku dominium książańskie objął Hans Heinrich 
VI Hochberg. Dwa lata później dziedzic poślubił 
księżniczkę Annę Emilię zu Anhalt-Köthen-Pless. 
Skutki tego ożenku sięgały daleko i były na tyle 
poważne, że wyniosły tę rodzinę do pierwszych 
rodów w Europie, a fortunę Hochbergów 
powiększyły kilkakrotnie.

Hans Heinrich VI wkrótce powiększył ojcowiznę  
o włości odziedziczone po śmierci wuja. Majątek 
był niebagatelny i składał się z Roztoki, Czech, 
Trzebieży, Pastuchowa, Skarżyc i Grodźca.

Koniec wieku przebiegał na Śląsku bardzo 
burzliwie. Klęski nieurodzaju, nieuchronny głód 
i coraz większe ciężary feudalne przyczyniały się 
do buntów wśród chłopstwa i mieszczaństwa. 

Mieszkańcy miast występowali przeciw 
uciskowi fiskalnemu, przywilejom garnizonów, 
samowoli oficerów i nieudolnej biurokracji. 
Sam Wrocław zadłużony był w 1785 r. na kwotę  
900 tysięcy talarów, na skutek odsyłania dodatko- 

gerodeten Wald entsprach, neu anzupflanzen. 
Die Melioration von Böden, die Anlage von 
Jungwäldern bedeutete eine neue Bearbeitung 
- eine rationale Forstwirtschaft. Der Trend wurde 
von der Entwicklung der höfischen Industrie 
begleitet. Sie äußerte sich in Zuckerfabriken, 
Bleichereien, Walkmühlen und Mühlen, die 
im Dominium der Hochbergs entstanden. In 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stieg 
die Bierproduktion auf ihren Gütern um das 
Fünffache und die Schnapsproduktion um das 
Vierfache. Jährlich wurden dreihunderttausend 
Ziegelsteine hergestellt.

Aus Sorge um die Unteilbarkeit seines 
Vermögens bemühte sich Hans Heinrich V. 
Hochberg am preußischen Hof, auf seinen 
Gütern ein Fideikommiss einzurichten. Der 
König gab sein Einverständnis und ab 1772 ging 
das Vermögen ganz auf den ältesten Sohn über, 
was eine Streuung des Erbes verhinderte.

Es kam das Jahr 1789 - Zeit des Umbruchs, 
der Revolutionen und langjährigen Kriege, 
das Europa verändern sollte. Die Französische 
Revolution beendete die Epoche des Feudalis-
mus und brachte eine neue Gruppe hervor 
- das Bürgertum. Im gleichen Jahr wurde das 
Fürstensteiner Dominium von Hans Heinrich VI.  
Hochberg übernommen. Zwei Jahre später 
heiratete der Erbe Prinzessin Anna Emilie zu 
Anhalt-Köthen-Pless. Die Folgen dieser Heirat 
waren weitreichend. Diese Familie gehӧrte nun 
zu den ersten Familien Europas und auch das 
Vermögen der Hochbergs zum das Mehrfache 
vermehrte sich.

Hans Heinrich VI. vergrößerte das väterliche 
Erbe kurz darauf um Güter, die er nach dem 
Tod seines Onkels erbte. Das Anwesen war 
nicht geringfügig und bestand aus Rohnstock, 
Tschechen, Ziegenort, Puschkau, Grunau und 
Gröditzburg. Das Ende des Jahrhunderts verlief 
in Schlesien sehr stürmisch. Missernten, Hunger 
und immer größer werdende Feudallasten 
trugen zu Meutereien unter Bauern und 
Bürgertum bei. 

Die Bewohner widersetzten sich dem 
Steuerdruck, der Privilegien der Garnisonen, 
der Willkür der Offiziere und der unfähige 
Bürokratie. Allein Breslau war 1785 mit einer 
Summe von 900.000 Talern verschuldet weil 
zusätzliche Summen nach Berlin geschickt 
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wych kwot do Berlina. Prusy eksploatowały Śląsk 
niczym kolonię. Niepokoje społeczne wzmagały 
echa rewolucji we Francji i ogłoszenie konstytucji 
majowej w pobliskiej Rzeczypospolitej.

Hans Heinrich VI wziął na siebie trud związany 
z przebudową zamku i jego otoczenia. Wzniósł 
on tzw. Alte Burg - ruiny w modnym wówczas 
stylu gotyckim. Tam właśnie Hochberg 
zorganizował w sierpniu 1800 r. turniej rycerski 
na wzór średniowieczny. Wśród dwóch tysięcy 
widzów tego niecodziennego spektaklu 
znaleźli się goście tej miary co król pruski 
Fryderyk Wilhelm III z małżonką Luizą, czy też, 
podówczas 33-letni, poseł Stanów Zjednocznych 
w Berlinie - John Quincy Adams jr, późniejszy 
prezydent USA. Uczestnicy turnieju kruszyli 
kopie w XVI-wiecznych zbrojach, a zwycięzcy 
- panowie Czettritz, Maltzahn, Tschirschky 
i Temsky, otrzymali od monarchini medale 
z wizerunkiem królewskiej pary.

W 1806 r. na Śląsk wkroczyły wojska francuskie. 
Państwo pruskie załamało się i na mocy traktatu 
zawartego w Tylży zostało znacznie okrojone. 
Okupacja napoleońska i wojenne kontrybucje 
zubożyły Śląsk i przyczyniły się do trudności 
finansowych rodziny Hochbergów. W 1812 
Hansa Heinricha VI musiał wesprzeć finansowo 
szwagier - książę Anhalt-Köthen. Był to tra- 
giczny dla Francuzów rok klęski na mroźnych 
równinach Rosji. Tuż po rozpadzie ich Wielkiej  
Armii, w Prusach wybuchło ogólnonarodowe 
powstanie, tzw. Befreiungskrieg, które przynio-
sło zrzucenie napoleońskiego jarzma. Zbrojna 
rewolta, patriotyczna odezwa króla Fryderyka 
Wilhelma III An mein Volk i ustanowienie 
Krzyża Żelaznego stały się jednym z mitów 
założycielskich Prus. 

W latach 20. XIX wieku, często gościli w Książu 
członkowie rodziny królewskiej: księżniczka 
Luiza Hohenzollern - żona księcia Radziwiłła, 
późniejszy cesarz Wilhelm I, książę Johann, który 
został królem Saksonii, książę Mecklenburg-
Schwerin i wiele innych znakomitości.

W 1838 r. Książ odwiedził car Mikołaj I. Pobyt 
monarchy rosyjskiego zapisał się na długo w pa- 
mięci Hochbergów - a to z powodu ciągłych, do  
tego głośno wyrażanych obaw. Mikołaj lękał się  
zamachu ze strony Polaków, dlatego starał się  
nie dłuższe wycieczki wyjeżdżał w zamkniętej  
szczelnie karocy, otoczony silną eskortą. Za  

werden mussten. Preußen beutete Schlesien 
wie eine Kolonie aus. Soziale Unruhen waren 
das Ergebnis der Revolution in Frankreich und 
die Verkündung der Mai-Verfassung in der nahe 
gelegenen Republik Polen.

Hans Heinrich VI. nahm die Last auf sich, 
das Schloss und sein Umfeld umzubauen. 
Er errichtete die sog. Alte Burg - eine Ruine 
im damals modischen gotischen Stil. Dort 
organisierte Hochberg im August 1800 ein 
Ritterturnier nach mittelalterlichem Vorbild. 
Unter den zweitausend Zuschauern dieses 
nicht alltäglichen Spektakels fanden sich 
Gäste vom Rang wie der König von Preußen, 
Friedrich Wilhelm III., mit seiner Gattin Luise, 
oder auch der damals 33jährige Gesandte der 
Vereinigten Staaten in Berlin, John Quincy 
Adams jun., späterer US-Präsident. Im Jahr 1806 
marschierten französische Truppen in Schlesien 
ein. Der preußische Staat brach zusammen 
und wurde kraft des Tilsiter Friedens deutlich 
beschnitten. Die napoleonische Besatzung 
und die Kriegskontributionen ließen Schlesien 
verarmen und trugen zu den finanziellen 
Schwierigkeiten der Familie der Hochbergs bei. 
Im Jahr 1812 musste Hans Heinrich VI. seinen 
Schwager, den Fürsten von Anhalt-Köthen, 
finanziell unterstützen. Das war ein tragisches 
Jahr für die Franzosen trug dazu bei, und die 
Niederlage in den kalten Tiefebenen Russlands. 
Unmittelbar nach dem Zerfall der Großen Armee 
brach in Preußen ein landesweiter Aufstand aus, 
der sog. Befreiungskrieg, der das napoleonische 
Joch abschütteln ließ. Die bewaffnete Revolte, 
der patriotische Appell von König Friedrich 
Wilhelm III. An mein Volk und die Gründung 
des Eisernen Kreuzes wurden zu einem der 
Gründungsmythen von Preußen. 

In den 1920er Jahren waren auf Fürstenstein 
oft Mitglieder der königlichen Familie zu Gast: 
Prinzessin Luise von Hohenzollern, die Ehefrau 
von Fürst Radziwill, der spätere Kaiser Wilhelm I.,  
Fürst Johann, der König von Sachsen wurde, 
der Fürst von Mecklenburg-Schwerin und viele 
andere hoch gestellte Persönlichkeiten. 

Im Jahr 1847 starb der letzte Fürst von Anhalt-
Köthen-Pless. Das Fürstentum Pless erbte der 
einzige Sohn seiner Schwester, Hans Heinrich X. 
Hochberg. Diese Tatsache bestätigte der König 
von Preußen, der zwei Jahre später Hochberg 
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 Książ, 1895 r. / Fürstenstein 1895 (Fot. Arch.)

bezpieczeństwo cara uczyniono odpowiedzial-
nym dyrektora policji prowincji śląskiej - barona 
Richthofena. Jego strażnicy strzegli imperatora 
dzień i noc. Obsesja cara i strach przed polskimi 
spiskowcami datowały się od powstania 
listopadowego. O tym, że obawy te nie były 
bezpodstawne, świadczą zapiski królowej 
angielskiej - Wiktorii. Po wyjeździe cara Mikołaja 
I z Londynu, napisała w swoich notatkach: 
„Muszę przyznać, że obawialiśmy się bardzo, 
by jakiś Polak nie próbował go zamordować 
podczas naszych przejażdżek.”

Żona imperatora - księżniczka pruska Charlotta,  
czuła się w Książu jak ryba w wodzie. Pozbawiona 
obciążeń związanych ze sztywnym rytuałem 
carskiego dworu, znajdowała się wreszcie wśród 
ziomków, z którymi łączył ją język i obyczaj. 
Tutaj obchodziła 13 lipca swoje urodziny, a na 
święcie tym nie zabrakło licznej reprezentacji 
śląskiej szlachty. Imprezę zaszczycił także swoją 
obecnością następca tronu Prus - późniejszy król 
Fryderyk Wilhelm IV.

den vererblichen Titel an den Fürsten von 
Pless verlieh. Es lohnte sich, die Gütern von 
Pless zu bewirtschaften. Im Jahr 1548 kaufte 
Bischof Balthasar Promnitz die in Oberschlesien 
gelegene Standesherrschaft Pless und erwarb 
zehn Jahre später noch, für 120.000 Floren, die 
Güter Sorau und Triebel im Fürstentum Sagan. 
All das erbte sein Neffe Siegfried. Im Jahr 1574 
ereignete sich auf dem Anwesen des Bischofs 
etwas Auβergewöhnliches. Heinrich III. von 
Frankreich verließ, als er vom Tod seines Bruder, 
Karl IX., König von Frankreich, erfuhr, mit einem 
kleinen königlichen Gefolge Krakau, mit dem 
Wunsch, in seine Heimat zurückzukehren. Sein 
Weg führte über die Güter von Pless. 

In Pless war das Deutsche bereits Mitte des 
15. Jahrhunderts aus den städtischen Büchern 
verschwunden, in Teschen hundert Jahre später. 
Dieser Prozess war das Ergebnis der Polonisierung 
der Deutschen in Oberschlesien. Das deutsche 
Bürgertum unterlag den Einflüssen der polni-
schen Umgebung. Im Teschener Schlesien kam 
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W 1847 r. zmarł ostatni książę Anhalt-Köthen-
Pless. Księstwo pszczyńskie odziedziczył jedyny 
syn jego siostry – Hans Heinrich X Hochberg. Fakt 
ten zatwierdził król Prus, który dwa lata później 
przyznał Hochbergowi dziedziczny tytuł księcia 
von Pless (pszczyńskiego). Warto poświęcić 
kilka słów dobrom pszczyńskim. W 1548 r. 
biskup Balthasar Promnitz kupił położone na 
Górnym Śląsku państwo stanowe Pszczynę, a po 
dziesięciu latach nabył jeszcze, za 120 tysięcy 
florenów, majątki Żary i Trzebiel, położone 
w księstwie żagańskim. Wszystko to odziedziczył 
po nim bratanek Siegfried. W 1574 r. posiadłość 
biskupa stała się miejscem niecodziennych 
wydarzeń. Henryk Walezy dowiedziawszy się 
o śmierci brata Karola IX, króla Francji, opuścił 
z nielicznym orszakiem Kraków w pragnieniu 
powrotu do ojczyzny. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 
tak pisał do biskupa wileńskiego Waleriana 
Protasewicza:

[…] Król Jegomość wczora wieczór pół 
godziny w noc, z piątku na sobotę, do Francji 
zjechał, któregośmy gonili aż do Pszczyny. Tam 
go zaskoczył podstarości oświęcimski i prosił 
pana Promnica, pana tego miasteczka Pszczyny, 
aby króla hamowali, ale powiedział, że tego 
uczynić nie mogą krom rozkazania cesarza. 
Jegomość pan Wojnicki, dzisiejszy podkomorzy, 
dogonił go za Pszczyną, półtory mile, padał 
krzyżem, prosząc, by się wrócił, ale powiedział: 
by mi gardło dać, wrócić się nie mogę, widząc co 
się w ojczyźnie mojej dzieje, ale ostawiłem list do 
was wszystkich pisany, z którego wyrozumiecie 
wolę moją, a pewnie mnie tu za trzy miesiące 
mieć zasię będziecie.

Gdyśmy do Krakowa przyjechali, znaleziono 
ten list w pokoju, za listwą; do mnie też listek 
napisał privatim i do niektórych inszych […]

W Pszczynie język niemiecki znikł z ksiąg 
miejskich już w połowie XV wieku, w Cieszynie 
sto lat później. Proces ten był wynikiem 
polonizowania się Niemców na Górnym Śląsku. 
Mieszczaństwo niemieckie ulegało wpływom 
polskiego otoczenia. Na Śląsk cieszyński wiara 
protestancka przyszła z terenu Rzeczypospolitej 
i stała się symbolem polskości, dlatego istnieje 
tam do dziś. Uczone księgi, tłumaczenia Biblii, 
wszelkie publikacje ukazywały się po polsku 
utrwalając język czyli polską tożsamość. 
Zupełnie odmiennie rzecz się miała na Dolnym 

der protestantische Glauben aus dem Gebiet 
der Republik Polen herüber und wurde zum 
Symbol für das Polentum. Er existiert dort bis 
heute. Wissenschaftliche Bücher, Übersetzungen 
der Bibel, jegliche Publikationen erschienen 
auf Polnisch. Dadurch wurde die Sprache und 
somit die polnische Identität gestärkt. Völlig 
anders war es in Niederschlesien. Hier hatten 
die Städte deutschen Charakter, worüber das 
deutsche Patriziertum und Bürgertum entschied. 
Das slawische Element, Tschechisch, Polnisch 
und Mährisch, war geringfügig und spielte 
keine größere Rolle. Die vom Land in die Stadt 
strömende polnische Bevölkerung wurde schnell 
germanisiert. Darum war so etwas, wie die 
Aufstände der Polen in Oberschlesien, nach dem 
Ersten Weltkrieg in Niederschlesien undenkbar.

Die Güter von Pless zeigten eine gut entwickelte 
Teichwirtschaft bereits an der Wende vom 16. 
zum 17. Jahrhundert. Zeitweise stammten zwei 
Drittel der Einkünfte des gesamten Fürstentums 
aus der Fischzucht. In der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts entwickelten sich die Bierbrauerei, 
die Schnapsbrennerei und das Eisen-Hüttenwesen. 
Hüttenerzeugnisse wurden von Händlern aus 
Breslau, Oppeln und Bielitz-Biala gekauft, aber 
auch von Adeligen aus der Republik Polen. Die von 
den Habsburgern geführte Rekatholisierung lief 
in Pless besonders brutal und germanisierend ab. 
Auf kaiserlichen Befehl wurde sie in Oberschlesien 
von Burggraf Hannibal Dohna durchgeführt. Im 
September 1628 befahl er den evangelischen 
Geistlichen, das Gebiet des Fürstentums Pless 
binnen zwei Wochen zu verlassen. Die Aufsicht 
über die Ausführung der Anordnung nahmen 
kaiserliche Kommissionen wahr, die die 
Gotteshäuser der Protestanten abschlossen und 
die Schlüssel zu ihnen katholischen Kaplänen 
anvertrauten. Im darauffolgenden Jahr holte 
Dohna Jesuiten nach Pless. Ihre Hauptaufgabe 
war es, die Bevölkerung dazu zu bewegen, zum 
Katholizismus zu kon-vertieren. Da nahm Freiherr 
Adam Promnitz, selbst Protestant, gemeinsam 
mit der Bevölker-ung die Taktik des passiven 
Widerstands an. Die Aktionen der Jesuiten waren 
vergeblich. Die Rekatholisierung wurde hier mit 
der Germanisierung gleich gesetzt. Die Pastoren 
von Pless waren Polen, dieses Dekanat gehörte 
auch zur Diözese Krakau. 

Nach dem Siebenjährigen Krieg wurde auch  
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Śląsku. Tutaj miasta miały charakter niemiecki, 
o czym decydował niemiecki patrycjat 
i mieszczaństwo. Element słowiański & czeski, 
polski i morawski był szczątkowy i nie odgrywał 
większej roli. Napływająca ze wsi do miast polska 
ludność, szybko ulegała zniemczeniu. Dlatego 
coś takiego jak powstania Polaków na Górnym 
Śląsku po I wojnie, były nie do pomyślenia na 
Dolnym Śląsku.

Dobra pszczyńskie miały dobrze rozwiniętą 
gospodarkę stawową już na przełomie XVI 
i XVII wieku. Okresami hodowla ryb dawała 2/3 
dochodów całego księstwa. W drugiej połowie 
XVII wieku rozwinęło się tam piwowarstwo, 
gorzelnictwo i hutnictwo żelaza. Wyroby hutnicze 
kupowali handlowcy wrocławscy, opolscy i biel-
scy, a także szlachta z Rzeczypospolitej.

Prowadzona przez Habsburgów akcja reka-
tolizacji miała w Pszczynie szczególnie brutalny 
i germanizacyjny charakter. Z cesarskiego roz-
kazu prowadził ją na Górnym Śląsku burgrabia 
Hannibal Dohna. We wrześniu 1628 r. nakazał 
duchownym ewangelickim opuszczenie terenu 
państwa pszczyńskiego w ciągu dwóch tygodni. 
Dozór nad wykonaniem tego zarządzenia 
sprawowały komisje cesarskie, które zamykały 
świątynie protestantów, a klucze do nich 
powierzały kapłanom katolickim. W następnym 
roku Dohna sprowadził do Pszczyny jezuitów. 
Ich głównym zadaniem miało być skłonienie 
ludności do przejścia na katolicyzm. Wówczas 
to baron Adam Promnitz, sam protestant, 
przyjął wraz z ludnością taktykę biernego oporu. 
Akcja jezuitów spełzła na niczym. Rekatolizacja 
tożsama była tutaj z germanizacją. Pastorzy 
pszczyńscy byli Polakami, dekanat ten należał 
do diecezji krakowskiej. 

Po wojnie siedmioletniej także na te ziemie 
spadły plagi nieurodzaju, głodu i epidemii. 
Doprowadzeni do nędzy chłopi odmawiali 
wykonywania powinności pańszczyźnianych. 
Uzbroiwszy się w kosy, siekiery i cepy, zaczęli 
napadać na folwarki. Grabili je i podpalali. 
Widząc, że to nie przelewki, feudałowie 
w popłochu szukali schronienia w miastach. 
Ordynat pszczyński, Adam Promnitz, zrzekł się 
rządów w dominium na rzecz księcia Anhaltu 
i wyjechał do Paryża. Z tej to przyczyny 
latyfundium znalazło się w latach 1765-1847 
w rękach książąt Anhalt-Köthen.

diese Region von Missernten, Hunger und  
Epidemien heimgesucht. Die verarmten Bauern  
verweigerten ihre obligatorischen Fronarbeiten.  
Mit Sensen, Sicheln und Dreschflegeln be- 
waffnet, begannen sie, Vorwerke zu überfallen. 
Sie plünderten sie und brannten sie nieder. 
Da sie sahen, dass das kein Kinderspiel war, 
suchten die Feudalherren verängstigt Schutz 
in den Städten. Der Ordinator von Pless, Adam 
Promnitz, verzichtete zugunsten des Fürsten von 
Anhalt auf das Dominium und ging nach Paris. 
Aus diesem Grund befand sich das Latifundium 
in den Jahren 1765 bis 1847 in den Händen der 
Fürsten von Anhalt-Köthen.

Indem er dieses Fürstentum erbte, vergrößerte  
Hans Heinrich Hochberg das Vermögen seiner 
Familie um das Vierfache. Mit diesem Zeitpunkt 
traten die Hochbergs einem einzigartigen 
Klan bei, der Industrie- und Kohle-Barone. 
Die Familien von Schaffgotsch, Henkel-
Donnersmarck, Ballestrem, Hohenlohe und 
Hochberg-Pless hatten nicht nur Grafen- bzw. 
Fürstentitel, sie gelangten in den Besitz riesiger 
Geldmengen dank der Tatsache, dass ihre 
Gebiete schwarzes Gold enthielten.

Diese Leute machten es sich zur Gewohnheit, 
ihren Reichtum zur Schau zu stellen. Sie bauten 
neue, außergewöhnlich prächtige Palais und 
ließen diejenigen, die sie bereits hatten, im 
imponierenden Stil umbauen. Hans Heinrich X. 
errichtete in Berlin ein wunderschönes Haus. Es 
wurde von einem bekannten Architekten aus 
Frankreich projektiert, Hyppolite Destailleur, 
und die Baumeister waren, zur Verwunderung 
der Berliner, französische Arbeiter. Das Schloss in 
Fürstenstein änderte sein Aussehen noch in den 
1920er Jahren, und die Geschichte des Schlosses 
in Pless reicht ins 16. Jahrhundert zurück, als 
Promnitz das Jagdschloss in ein Renaissance-
Schloss umbauen ließ. An seiner Stelle entstand 
im 18. Jahrhundert ein Barock-Palais. Hans 
Heinrich XI. Hochberg-Pless baute die Residenz 
in den Jahren 1870 bis 1876 um, wodurch er ihr 
ein neobarockes Aussehen verlieh.

Hans Heinrich X. wurde zum Marschall 
des Provinziallandtags in Breslau gewählt. Er 
nahm auch die Funktion des Präsidenten des 
preußischen Herrenhauses in Berlin wahr. Nicht 
viel verweist auf einen glücklichen Anfang 
seiner Regierungszeit im Fürstentum Pless. Der 
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Dziedzicząc to księstwo Hans Heinrich 
Hochberg powiększał czterokrotnie majątek 
swojej rodziny. Z tą chwilą Hochbergowie 
weszli do klanu jedynego w swoim rodzaju, 
baronów przemysłowo-węglowych. Rodziny 
Schaffgotschów, Henkel-Donnersmarcków, 
Ballestremów, Hohenlohe i Hochberg-Pless, 
miały nie tylko tytuły hrabiowskie czy książęce, 
weszły w posiadanie ogromnych pieniędzy 
dzięki temu, że ich ziemie kryły w swoim wnętrzu 
czarne złoto.

Zwyczajem tych ludzi stało się afiszowanie 
swym bogactwem. Budowali nowe, niezwykle 
okazałe pałace, a te, które już mieli - kazali 
przebudowywać w imponującym stylu. Hans 
Heinrich X wzniósł w Berlinie piękny dom. 
Projektował go głośny architekt z Francji – 
Hyppolite Destailleur, a budowniczymi byli - ku 
zdziwieniu berlińczyków - robotnicy francuscy. 
Zamek w Książu zmieniał swój wygląd jeszcze 
w latach 20. XX wieku, a historia pałacu 
w Pszczynie sięga XVI wieku, kiedy to Promnitz 
przebudował pałacyk myśliwski na renesansowy 
zamek. W jego miejscu powstał w XVIII wieku 
pałac barokowy. Hans Heinrich XI Hochberg-
Pless przebudował rezydencję w latach 1870-
1876, nadając jej wygląd neobarokowy.

W połowie XIX wieku doszło w dolnośląskich 
dobrach Hochbergów do tragicznych rozruchów 
zwanych „buntem tkaczy śląskich”. Wydarzenia  
te zrekonstruował w 1892 r., urodzony w Szczaw- 
nie Zdroju - Gerhart Hauptmann. Za napisany 
i wielokrotnie wystawiany na deskach scenicznych  
dramat „Tkacze” otrzymał w 1912 r. Nagrodę  
Nobla. Kilka lat później, w powojennym chao-
sie, brano pod uwagę jego kandydaturę na 
prezydenta Niemiec. 

Hans Heinrich X wybrany został marszałkiem 
Sejmu Śląskiego / Provinziallandtag we Wro-
cławiu. Pełnił też funkcję prezydenta pruskiej 
Izby Panów w Berlinie. Niewiele wskazuje na 
szczęśliwy początek jego rządów w księstwie 
pszczyńskim. Śmierć księcia Anhalt-Köthen-
Pless zbiegła się z klęską głodu i epidemii tyfusu 
na Górnym Śląsku. Hans Heinrich sprowadził 
wówczas zakonników z Hamburga i polecił im 
zorganizowanie darmowego dożywiania. Sam 
finansował kuchnie polowe i jadłodajnie. Było 
to niezbędne, skoro osierocone i opuchnięte 
z głodu dzieci żywiły się w rowach trawą. [...] 

Tod des Fürsten von Anhalt-Köthen-Pless fiel 
mit einer Hungersnot und Typhus-Epidemie 
in Oberschlesien zusammen. Hans Heinrich 
holte daraufhin Ordensleute aus Hamburg und 
beauftragte sie damit, kostenlose Mahlzeiten zu 
organisieren. Er selbst finanzierte Feldküchen 
und Suppenküchen, Das war notwendig, weil 
verwaiste und vor Hunger aufgequollene 
Kinder sich von Gras aus Gräben ernährten. [...] 
einzelne solcher Kinder, die sich mit Grass und 
anderen zur Nahrung nicht geeigneten Dingen 
durchgefottert hatten […] - schrieb Weigelt 
in seiner Chronik dazu. Die Ausgabe riesiger 
Summen und das organisatorische Ausmaß der 
Wohltätigkeitsaktion zeugten davon, dass der 
Fürst sich für seine Leute verantwortlich fühlte. 
Das war einer der seltenen Momente, in denen 
es scheint, dass eine Geste der Güte das Übel der 
ganzen Welt aufzuwiegen schien. 

Hans Heinrich X. Hochberg-Pless starb 1855 
seinen Geist aus. 

Wenn man annimmt, dass die Menge des 
ererbten Vermögens der Maßstab für den 
Erfolg ist, sollte Hans Heinrich X. als Glückskind 
gelten. Neben dem Fideikommiss Fürstenstein 
fielen ihm die Güter von Pless zusammen 
mit dem Fürstentitel zu. Als ob das noch 
nicht genug wäre, verstarb im nördlichen Teil 
von Niederschlesien Graf Heinrich Wilhelm 
Reichenbach. In seinem Besitz befand sich die 
sog. Minder-Standesherrschaft Neuschloß zu Alt 
Wirschkowitz. Das Dominium lag im malerischen 
Bartsch-Tal, das voll von Teichen und Wäldern 
war, der alte Erblasser vermachte es dem 
Neffen seiner Frau - Hans Heinrich X. Hochberg. 
Das Anwesen umfasste zwei Schlösser, in Alt 
Wirschkowitz und Hedwigsthal, zwölf Vorwerke, 
zwei Ziegeleien, drei Teerbrennereien, drei 
Wassermühlen und drei Sägewerke. Nach dem 
Tod des Fürsten 1855 fielen die Güter von Pless 
und Fürstenstein nach dem Fideikommiss-Recht 
seinem ältesten Sohn, Hans Heinrich XI. zu. 
Das Dominium Rohnstock und Neuschloß zu 
Alt Wirschkowitz erhielt sein jüngerer Bruder, 
Hans Heinrich XIV. Bolko. Bolko studierte 
Rechtswissenschaften in Bonn und Berlin. Nach 
Ableistung seines Militärdienstes arbeitete er 
als Militärattaché an der preußischen Botschaft 
in Sankt Petersburg und später in Florenz. Nach 
einigen längeren Reisen ließ er sich auf seinen 
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einzelne solcher Kinder, die sich mit Grass und 
anderen zur Nahrung nicht geeigneten Dingen 
durchgefottert hatten […] - napisał o tym Weigelt 
w swojej kronice. Wydatkowanie ogromnych 
sum i rozmach organizacyjny dobroczynnej 
akcji świadczyły o tym, że książę czuł się 
odpowiedzialny za swoich ludzi. Była to jedna 
z rzadkich chwil, kiedy wydaje się, że jeden gest 
dobra równoważy zło całego świata. 

Hans Heinrich X Hochberg-Pless oddał ducha 
w 1855 r. Tego samego lata, w należącym do 
Hochbergów Szczawnie Zdroju, przebywał jeden 
z największych europejskich pisarzy – Joseph 
Conrad (Józef Korzeniowski). Miejscowość ta 
była chętnie odwiedzana przez Polaków w XIX 
wieku. Bywali tu: Zygmunt Krasiński, prekursor 
polskiego przemysłu - Hipolit Cegielski, Henryk 
Wieniawski i wielu innych. Turgieniew napisał 
w Szczawnie opowiadanie „Burmistrz”, a Bieliński 
„List do Gogola”. Gościli tu także car Mikołaj 
I i pruska para monarsza - Fryderyk Wilhelm III 
z małżonką. Nie wszyscy szukali u wód zdrowia, 
co opisał w 214 numerze „Gazety Warszawskiej” 
z 1857 r. Ludwik Niemojowski: 

[…] Miejsce to więcej jak inne zagraniczne 
wody obejmuje żywiołu polskiego: oprócz 
chorych - szukających zdrowia, panien - mężów, 
kawalerów - posagu, wiele jest osób, które 
przyjeżdżają tu bez celu, dla zabicia nudów, 
pokazania nowych toalet […]. 

Sudeckie uzdrowiska cieszyły się dużą 
popularnością także ze względu na ceny, 
niższe niż w kurortach Szwajcarii czy bliższych, 
o wysokiej renomie, jak Karlsbad czyli dzisiejsze 
Karlove Vary.

Jeśli przyjąć, że ilość odziedziczonego majątku 
jest miernikiem sukcesu, to Hansa Heinricha X 
należałoby uznać za dziecko szczęścia. Oprócz 
majoratu Książ, przypadły mu dobra pszczyńskie 
wraz z tytułem książęcym. Jakby nie dość 
tego, w północnej części Dolnego Śląska zmarł 
hrabia Heinrich Wilhelm Reichenbach. W jego 
posiadaniu znajdowało się tzw. mniejsze wolne 
państwo stanowe Nowy Zamek - Wierzchowice. 
Dominium położone w malowniczej, pełnej 
stawów i lasów Dolinie Baryczy, stary dziedzic 
zapisał bratankowi swojej żony - Hansowi 
Heinrichowi X Hochbergowi. Majątek obejmował 
dwa pałace - w Wierzchowicach i Dziewiętlinie, 
dwanaście folwarków, dwie cegielnie, trzy 

Gütern nieder und gab sich seiner größten 
Leidenschaft hin, der Musik. Der Nachwelt ist 
er als Begründer der Schlesischen Musiktage 
bekannt. Die künstlerische Tätigkeit von Graf 
Bolko fand schnell Anerkennung am königlichen 
Hof, da der Monarch ihm 1886 die Funktion 
des Direktors der Königlichen Oper zu Berlin 
anvertraute. Ein Jahr später nach Hochberg 
Prinzessin Eleonore Schönaich-Carolath zur 
Frau. Aus dieser Ehe gingen sechs Kinder hervor, 
obwohl Michael Hochberg über seinen Ahnen 
sagte, dass dieser Frauen nicht besonders 
mochte.

Sein älterer Bruder, Hans Heinrich XI., wurde  
als Kind in die Fürstenschule Pforta geschickt. 
Nachdem er sie mit siebzehn Jahren abge-
schlossen hatte, begann er, dem Willen des 
Vaters entsprechend, eine militärische Karriere. 
Und der Wunsch des Vaters war gewissermaßen 
göttliches Gebot. Eine Karriere beim Militär 
galt in Preußen des 19. Jahrhunderts als die 
bestmögliche. Uniformen riefen allgemeine 
Bewunderung hervor und die Armee dieses 
Landes wurde am besten trainiert, bewaffnet, 
eingekleidet und ernährt. Es wurde keine 
körperliche Züchtigung mehr angewandt, 
im Gegensatz zur Armee des Zaren, wo die 
Verachtung für die Rekruten mit der Zahl der 
Peitschenhiebe bemessen wurde und Pferde 
besser als einfache Soldaten behandelt wurden.

Der Fürst nahm an den siegreichen Kriegen 
mit Dänemark (1864) und Österreich (1866) teil. 
Im Krieg gegen Frankreich (1870-1871) wurde 
er zum Inspektor des Sanitär-Corps der Armee 
ernannt. Gern gesehen am Berliner Hof erhielt 
er die Würde eines Großen Jägers und des Chefs 
des Kaiserlichen Jagdamts. Die Krönung seiner 
militärischen Karriere war seine Beförderung 
vom General der Kavallerie. Hans Heinrich 
XI. unterstützte Schulen, Kirchen und soziale 
Einrichtungen auf seinen Gütern finanziell. Dank 
der Mittel, mit denen er nicht geizte, wurden 
Wohnblöcke für Bergleute gebaut, Kindergärten 
und Betriebsbibliotheken eingeführt. Hochberg 
wurde mit diplomatischen Missionen nach 
Sankt Petersburg und Rom geschickt. Im Jahr 
1868 empfing er auf Fürstenstein den König 
von Preußen, Wilhelm I., und 1875 denselbigen, 
bereits als Kaiser des Reichs. Hans Heinrich XI. 
trug auch dazu bei, die Familienbibliothek zu 
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smolarnie, trzy młyny wodne i trzy tartaki. Po 
śmierci księcia w 1855 r. dobra pszczyńskie 
i książańskie przypadły zgodnie z prawem 
majoratu jego najstarszemu synowi – Hansowi 
Heinrichowi XI. Dominium Roztoka oraz Nowy 
Zamek - Wierzchowice otrzymał jego młodszy 
brat – Hans Heinrich XIV Bolko. Bolko studiował 
prawo na uniwersytetach w Bonn i Berlinie. Po 
odbyciu służby wojskowej pracował jako attaché 
wojskowy ambasady Prus w Petersburgu, 
a później we Florencji. Odbywszy kilka długich 
podróży, zamieszkał w swoich dobrach i oddał 
się swojej największej pasji - muzyce. W pamięci 
potomnych pozostał jako założyciel Śląskch 
Świąt Muzycznych. Działalność artystyczna 
hrabiego Bolka znalazła szybko uznanie na 
królewskim dworze, gdyż w 1886 r. monarcha 
powierzył mu funkcję dyrektora Królewskiej 
Opery w Berlinie. Rok później Hochberg pojął za 
żonę księżniczkę Eleonorę Schönaich-Carolath. 
Owocem tego małżeństwa była szóstka dzieci,  

vergrößern. Sie zählte zur Jahrhundertwende 
40.000 Bände und war nach der Bibliothek der 
Grafen von Schaffgotsch in Warmbrunn die 
zweitgrößte in Schlesien.

Der Fürst von Pless starb 1907 in Pless 
und wurde dort auch beigesetzt. Erbe seines 
riesigen Vermögens wurde sein erstgeborener 
Sohn, Hans Heinrich XV. Das Fideikommiss in 
Niederschlesien umfasste fast 13.000 Hektar, 
bestand aus den Schlössern in Fürstenstein 
und Waldenburg, dem Kurort Salzbrunn, drei 
Kohlengruben, zwei Produktionsbetrieben für 
Benzol und Ammoniak, einer Kokserei und einer 
großen Baufirma. Sein Anwesen in Oberschlesien 
umfasste 42.000 Hektar, wovon 27.000 Hektar 
Wälder in fünf Oberförstereien umfassten. Zum 
Latifundium gehörten auch neun Kohlegruben, 
zwei Elektrizitätswerke, eine Zementfabrik, 
vier Ziegeleien, drei Schnapsbrennereien, die 
Bürgerliche Brauerei (92% der Anteile) und die 
Fürstliche Brauerei in Tichau. In den Krisenzeiten 

 Pałac w Roztoce / Schloss Rohnstock (Fot. R.M. Łuczyński)
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choć jak powiadał Michael Hochbergo swoim  
antenacie, ten nieszczególnie gustował w kobie-
tach.

Starszy brat – Hans Heinrich XI, wysłany 
został jako dziecko do Szkoły Książąt w Pforcie. 
Po jej ukończeniu w siedemnastym roku życia, 
zgodnie z wolą ojca rozpoczął karierę wojskową. 
A życzenie ojca było wówczas niczym nakaz 
Boga. Karierę wojskową uważano w XIX-
wiecznych Prusach za najlepszą z możliwych. 
Mundur budził powszechne uwielbienie, 
a armia tego kraju była najlepiej wyćwiczoną, 
uzbrojoną, ubraną i karmioną. Nie stosowano 
już kar cielesnych, w przeciwieństwie do wojska 
carskiego, gdzie pogarda dla szeregowców 
odmierzana była ilością batogów, a konie 
traktowano lepiej jak prostych żołnierzy.

Książę brał udział w zwycięskich wojnach z Danią 
(1864) i Austrią (1866). Podczas zmagań z Fran-
cją (1870-1871) został mianowany inspektorem  
Korpusu Sanitarnego Armii. Dobrze widziany 

nach dem Ersten Weltkrieg erwies sich letztere 
als einziger Betrieb, der den Hochbergs Gewinne 
einbrachte.

Der junge Fürst erhielt eine standesgemäße 
Ausbildung. Nach Abschluss des Gymnasiums 
zu St. Maria Magdalena in Breslau studierte er 
in Berlin, Genf und Bonn. Seinen Militärdienst 
leistete er beim elitären Königlichen Husaren-
Regiment. Später machte er sich auf eine 
Weltreise. In den Jahren 1882 bis 1885 
bereiste er den Pazifik, den Indischen Ozean 
und den Atlantik. Er besuchte u.a. Indien und 
Nordamerika. Nach seiner Rückkehr arbeitete 
der Fürst als Diplomat in Brüssel und Paris 
und nach bestandenem Staatsexamen als 
Botschaftssekretär in London. Dort lernte er 
bei einem der zahlreichen Bälle eine 17jährige 
englische Adelige von bezaubernder Schönheit 
kennen. Die Heirat des 30jährigen Fürsten von 
Pless mit Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, 
genannt Daisy, fand am 8. Dezember 1891 statt.  

 Kościół w Roztoce / Ev. Kirche in Rohnstock (Fot. R.M. Łuczyński)
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na dworze berlińskim, otrzymał godność Wiel-
kiego Łowczego i szefa Cesarskiego Urzędu 
Łowieckiego. Uwieńczeniem jego wojskowej 
kariery był awans na generała kawalerii. 

Hans Heinrich XI wspomagał finansowo szko-
ły, kościoły i organizacje społeczne w swoich 
 dobrach. Dzięki środkom, których nie szczędził, 
wybudowano bloki mieszkalne dla górników, 
prowadzono ośrodki przedszkolne i zakładowe 
biblioteki. Hochberg wysyłany był z misjami 
dyplomatycznymi do Petersburga i Rzymu. 
W roku 1868 podejmował w Książu króla Prus 
Wilhelma I, a w 1875 tego samego, już jako cesarza 
Rzeszy. Hans Heinrich XI przyczynił się także do 
powiększenia biblioteki rodowej. Liczyła ona na 
przełomie wieków 40 tysięcy woluminów i po 
bibliotece hrabiów Schaffgotsch w Cieplicach 
była drugą co do wielkości na Śląsku.

Książę Pless zmarł w 1907 r. w Pszczynie 
i tam też spoczął. Dziedzicem olbrzymiej fortuny 
został jego pierworodny syn – Hans Heinrich XV. 
Majorat dolnośląski liczył prawie 13 tys. hektarów, 
składał się z zamków w Książu i Wałbrzychu, 

Unter den Vorfahren der Familie, aus der die 
Braut stammte, war Eduard III., König von 
England. Dadurch umfasste die lange Liste der 
verschwägerten Familien die Herrscherhäuser 
von Russland, Griechenland, Österreich, Spanien 
und Deutschland.

Die Schwester von Daisy, Constance, heira- 
tete den Duke of Westminster, und der Bruder  
heiratete die verwitwete Jenny Churchill, die 
Mutter von Winston. Das ist der Grund, weshalb 
sich letzterer, als junger und streitlustiger 
Journalist, vor dem Ersten Weltkrieg auf 
Fürstenstein aufhielt. Unter den Gästen des 
Ehepaars Hochberg-Pless waren auch die 
Großfürsten von Russland, Boris und Michael, 
der österreichische Erzherzog Karl, die 
griechische Königin Maria, Lord Curzon, der 
deutsche Thronfolger Friedrich Wilhelm, der 
portugiesische Thronfolger Ludwig Philipp, der 
Fürst von Thurn und Taxis, der Fürst von Wales, 
der Fürst Roman Potocki aus Łańcut und viele 
andere Persönlichkeiten dieser Zeit.

Aus der Verbindung von Hans Heinrich 

 Kościół Pokoju w Świdnicy / Friedenskirche in Schweidnitz (Fot. R.M. Łuczyński)
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 Kośćiół Pokoju - organy / Orgel in Friedenskirche (Fot. R.M. Łuczyński)

 Herby w Kościele Pokoju / Wappen in Friedenskirche (Fot. R.M. Łuczyński)
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uzdrowiska Szczawna Zdroju, trzech kopalni 
węgla, dwóch zakładów produkujących benzol 
i amoniak, koksowni i dużej firmy budowlanej. 
Jego majątek górnośląski obejmował 42 tys.  
hektarów, z czego 27 tys. stanowiły lasy 
podzielone na pięć nadleśnictw. W skład tego 
latyfundium wchodziło także dziewięć kopalni 
węgla, dwie elektrownie, cementownia, cztery 
cegielnie, trzy gorzelnie, Browar Mieszczański 
(92% akcji) i Browar Książęcy w Tychach. 
W czasach kryzysu po I wojnie ten ostatni okazał 
się jedynym, przynoszącym zyski, zakładem 
Hochbergów.

Młody książę uzyskał stosowne do swojego 
stanu wykształcenie. Po ukończeniu gimnazjum 
św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, studiował 
w Berlinie, Genewie i Bonn. Służbę wojskową 
odbył w elitarnym Królewskim Regimencie 
Husarii. Później wyruszył w podróż dookoła 
świata. W latach 1882-1885 pływał po Pacyfiku, 
Oceanie Indyjskim i Atlantyku. Zwiedził m.in. 
Indie i Amerykę Północną. Po powrocie książę 
pracował jako dyplomata w Brukseli i Paryżu, 
a po zdaniu egzaminu państwowego, jako 
sekretarz ambasady w Londynie. Tam, podczas 
jednego z licznych balów, poznał 17-letnią 
angielską arystokratkę o olśniewającej urodzie. 
Ślub 30-letniego księcia von Pless z Marią 
Teresą Oliwią Cornwallis-West, zwaną Daisy 
(Stokrotka), odbył się 8 grudnia 1891 r. Wśród 
protoplastów rodu, z którego wywodziła się pani 
młoda, był król Anglii Edward III. Dzięki temu 
długa lista skoligaconych rodzin, obejmowała 
domy panujące Rosji, Grecji, Austrii, Hiszpanii 
i Niemiec. 

Siostra Daisy - Konstancja, wyszła za arcy- 
księcia Westminsteru, a brat ożenił się z owdo-
wiałą Jenny Churchill, matką Winstona. Jest 
to powód, dla którego ten ostatni, wówczas 
młody i zadziorny dziennikarz, przebywał 
przed I wojną w Książu. Wśród gości państwa 
Hochberg-Pless bywali także wielcy książęta 
Rosji - Borys i Michał, arcyksiążę austriacki 
Karol, królowa grecka Maria, lord Curzon, na-
stępca tronu niemieckiego Fryderyk Wilhelm, 
portugalskiego - Ludwik Filip, książę Thurn und  
Taxis, książę Walii, książę Roman Potocki z Łańcuta  
i wiele innych znakomitości swojego czasu. 

Ze związku Hansa Heinricha i Daisy urodziło 

und Daisy gingen drei Söhne hervor: Hans 
Heinrich XVII., Alexander und Bolko (Konrad). 
Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde 
das Schloss für 21 Monate Sitz des deutschen 
Hauptquartiers (1915-1917). Hier residierte 
Kaiser Wilhelm II. mit seinem Stab, den Generälen: 
Falkenhayn, Hindenburg, Mackensen, Seekt und 
Ludendorff. Als es den Deutschen an neuen 
Rekruten zu fehlen begann, entstand der Plan, 
einen polnischen Rumpfstaat zu gründen. 
Der Preis für ihn sollte die Einberufung junger 
Polen in Einheiten sein, die auf Seiten der 
Zentralmächte kämpften. Anfangs war der 
Kandidat für den Regenten dieses politischen 
Gebildes Fürst Hans Heinrich XV. Pless, in 
dessen Schloss sich das Hauptquartier befand. 
Diese Idee ging allerdings nicht auf, mit der 
Zeit wurde ein von den Deutschen abhängiger 
Regentschaftsrat berufen. Hans Heinrich konnte 
Polnisch und bekannte sich, ähnlich wie andere 
deutsche Magnaten in Schlesien, gern dazu, 
mit der Piasten-Dynastie verwandt zu sein. 
Bei einer Bridge-Partie machte Fürst Pless in 
einwandfreiem Polnisch Wojciech Kossak darauf 
aufmerksam, dass er nicht richtig spiele. Als der 
erstaunte Maler den Adeligen fragte, woher er 

 Daisy (Fot. Arch.) 
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się trzech synów: Hans Heinrich XVII, Alexander 
i Bolko (Konrad). Po wybuchu I wojny pałac 
w Pszczynie na 21 miesięcy stał się siedzibą 
niemieckiej kwatery głównej (1915-1917). Tutaj 
rezydował kajzer Wilhelm II ze swoim sztabem, 
generałami: Falkenhaynem, Hindenburgiem, 
Mackensenem, Seektem i Ludendorffem. Temu  
ostatniemu cesarz nadał przezwisko Feldwebel-
stratze (morda sierżanta) z powodu wyraźnie 
rzucającego się w oczy braku urody. 
Kiedy Niemcom zaczął doskwierać brak nowego 
rekruta, powstał plan utworzenia kadłubowego 
państwa polskiego. Jego ceną miał być zaciąg 
młodych Polaków do oddziałów walczących po 
stronie państw centralnych. Początkowo kandy-
datem na regenta tego politycznego tworu 
został książę Hans Heinrich XV Pless, w którego 
pałacu mieściła się kwatera główna. Pomysł ten 
jednak nie powiódł się, z czasem ustanowiono 
Radę Regencyjną zależną od Niemców. W 1916 r. 
cesarz zaprosił do Pszczyny swojego ulubionego 
malarza - Wojciecha Kossaka, służącego wówczas 
w kawalerii austriackiej. Artysta tak opisał swój 
przyjazd:

 Książ / Fürstenstein (Fot. R.M. Łuczyński)

Polnisch könnte, hörte er; 
- Aber ich stamme doch von den Piasten ab!
Auch der Cousin des Fürsten, Graf Hans 

Heinrich XIV. Hochberg, Eigentümer der Güter 
in Rohnstock und des Dominiums Neuschloß-
Wirschkowitz, hatte die Gelegenheit, vor dem 
Ersten Weltkrieg den Kaiser zu empfangen. 
Der Kaiser hatte nämlich die Gewohnheit, 
an den jährlichen Jagden bei irgendeinem 
der schlesischen Adeligen teilzunehmen. Ein 
Mal kündigte er sich bei Graf Hochberg in 
Wirschkowitz bei Militsch an. Wilhelm II. reiste 
mit seinem kaiserlichen Zug aus Breslau an. 
Er stieg im nahe gelegenen Kraschnitz aus, 
wo es eine in ganz Deutschland bekannte 
Psychiatrische Anstalt gab, die von den 
Grafen Recke-Volmerstein geführt wurde. Sie 
versprachen Hochberg, dass sie mit Menschen 
ein Spalier am Weg bildeten, der Kraschnitz mit 
Wirschkowitz verband. Da Kraschnitz nicht so 
viele Einwohner hatte, holte man “leichtere Fälle” 
der psychisch Kranken aus dem Krankenhaus. 
Der Kaiser stieg an der Station Kraschnitz aus 
seinem Salonwagen aus. Er begrüßte den Adel 
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[…] W piękny mroźny dzień zajechałem na 
stację w Pszczynie. Cesarski automobil i służący 
dworski już na mnie czekał. Przejechawszy 
schludne to miasteczko, zajechałem przed 
bramę zamkową, gdzie, pomimo że dworskim 
wozem zajechałem, sprawdzono moje doku-
menty wojskowe i tożsamość osoby. Zamek 
piastowski w Pszczynie dotyka samego środka 
miasteczka, nie jest zbyt duży, ma jednak wiele 
charakteru - co w nim jednak jest najpiękniejsze 
to to, że z tarasów zamkowych schodzi się wprost 
w ogromny bez końca zwierzyniec, za którym 
jeszcze bezmierne ciągną się lasy. Komnaty są 
ogromne i nawet gościnne pokoje urządzone są 
z przepychem nadzwyczajnym. […]

Hans Heinrich władał językiem polskim 
i podobnie jak inni niemieccy magnaci Śląska, 
chętnie przyznawał się do pokrewieństwa 
z dynastią Piastów. Podczas jednej z brydżowych 
partii, książę Pless czystą polszczyzną zwrócił 
Kossakowi uwagę na złe zagranie. Kiedy 
zdumiony malarz zapytał arystokraty, skąd zna 
język polski, usłyszał: 

- A przecież ja z Piastów!
Także kuzyn księcia - hrabia Hans Heinrich 

XIV Hochberg, właściciel dóbr w Roztoce 
i dominium Nowy Zamek-Wierzchowice, miał  

der Umgebung und die Bewohner, dann stieg er 
in die elegante Kutsche von Graf Hochberg mit 
vier Pferden ein. Nun setzte sich das Gespann 
in Bewegung - die Menschenmenge begann, 
den Kaiser hochleben zu lassen. Durch größtes 
Temperament und Enthusiasmus zeichneten 
sich die Patienten der Anstalt aus, die zeitweise 
kaum menschenähnlich wimmerten. Der 
Applaus, der dem Kaiser bereitet wurde, war so 
fröhlich und laut, dass die Pferde durchgingen. 
Die verschreckten Rösser begannen zu galop-
pieren, der Kutscher konnte das Gespann nicht 
bändigen, und an den Seiten stand die schreiende 
Menschenmenge. Die Tiere ließen sich erst nach 
einigen Kilometern in Wirschkowitz beruhigen. 
Vor dem Schloss konnte der vor Schreck erstarrte 
Kutscher nicht vom Bock heruntersteigen. Der 
bleiche Hochberg gab mit einem unsicheren 
Lächeln vor, es sei nichts passiert. Dafür strahlte 
der Monarch vor Glück. Seine Eitelkeit wurde 
durch die so lebhaft zum Ausdruck gebrachte 
Freude vollständig befriedigt. Zufrieden mit 
diesem warmen, aber auch spontanen Empfang 
stiftete er aus seinen privaten Mitteln den 
Eisenbahnbau des Gebäudes der Bahnstation in 
Wirschkowitz, das bis heute dort steht. Wilhelm II.  
erfuhr nie, wem er diesen enthusiastischen 

 Daisy von Plessj (Fot. Arch.)
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okazję podejmować przed I wojną kajzera. 
Cesarz miał bowiem zwyczaj bywać na coro-
cznych polowaniach u któregoś ze śląskich 
arystokratów. Kiedyś zapowiedział się u hra- 
biego Hochberga w Wierzchowicach koło 
Milicza. Wilhelm II przyjechał z Wrocławia swoim 
cesarskim pociągiem. Wysiadł w pobliskich 
Krośnicach, gdzie położony był słynny na 
całe Niemcy zakład leczniczy dla chorych 
psychicznie, prowadzony przez hrabiów Recke-
Volmerstein. Oni to obiecali Hochbergowi, że 
obsadzą szpalerem ludzi drogę łączącą Krośnice 
z Wierzchowicami. Ponieważ Krośnice nie miały 
wielu mieszkańców, ze szpitala ściągnięto 
„lżejsze przypadki” chorych psychicznie. Cesarz 
wysiadł ze swej salonki na krośnickiej stacji. 
Przywitał się z okoliczną szlachtą i mieszkańcami, 
po czym wsiadł do eleganckiego, czterokonnego 
zaprzęgu hrabiego Hochberga. Kiedy powóz 
ruszył - tłum zaczął wiwatować. Największym 
temperamentem i entuzjazmem odznaczyli 
się pacjenci lecznicy wyjąc chwilami nieludzko. 
Aplauz, jaki zgotowali kajzerowi, był tak 
radosny i głośny, że poniosły konie. Spłoszone 
rumaki puściły się galopem, stangret nie mógł 
zapanować nad zaprzęgiem, a po bokach stał 
rozwrzeszczany tłum. Zwierzęta dały się okiełznać 
dopiero po kilku kilometrach w Wierzchowicach. 
Pod pałacem struchlały z przerażenia stangret 
nie mógł zejść z kozła. Blady Hochberg, z przy- 
klejonym do ust niepewnym uśmiechem 
udawał, że nic się nie stało. Za to monarcha 
promieniał szczęściem. Jego próżność została 
w pełni zaspokojona wyrażoną tak żywiołowo 
radością. Usatysfakcjonowany równie gorącym, 
co spontanicznym przyjęciem, ufundował ze 
swych prywatnych środków budynek stacji 
kolejowej w Wierzchowicach, stojący tam po 
dziś dzień. Wilhelm II nigdy nie dowiedział się, 
komu zawdzięczał to entuzjastyczne powitanie.

Podczas działań wojennych, żona Hansa 
Heinricha XV - księżna Daisy, pracowała jako 
sanitariuszka. Nie szczędząc sił w lazaretach 
i pociągach sanitarnych, mogła z bliska przy-
patrywać się skutkom niebotycznej głupoty 
możnych tego świata, których ambicje zapełniały 
szpitale chromymi, ślepymi, okaleczonymi na 
ciele i duszy. 

Koniec wojny rozpoczął zupełnie nową epokę 
- dla Niemców pełną goryczy i upokorzeń, 

 Hans Heinrich XV i Daisy z synami, lata 20. XX w.  
    Hans Heinrich XV u. Daisy mit Sohnen (Fot. Arch.)

Empfang verdankte.
Das Kriegsende leitete eine völlig neue 

Epoche ein - für die Deutschen voller Bitterkeit 
und Demütigungen in Verbindung mit den 
Versailler Bestimmungen. Sie begannen auf der 
eigenen Haut die Resultate eines gnadenlosen 
Spiels von Ursache und Wirkung zu spüren. 
In dem Staat, in dem es durch die Revolution 
bebte, fiel das Kaiserreich wie ein Kartenhaus 
in sich zusammen und Wilhelm II. entkam in die 
Niederlande. Die großen Familien verloren an 
Bedeutung. Die Weimarer Republik entstand. 
Der polnische Staat entstand wieder. Nach den 
schlesischen Aufständen und der Absteckung 
neuer Grenzen wurden die Güter der Hochbergs 
durch die Grenzlinie geteilt: Fürstenstein blieb 
auf deutscher Seite, der oberschlesische Teil mit 
Pless, den Gruben, der fürstlichen Brauerei und 
den Industriebetrieben - in Polen.

Vorhergehende Missverständnisse in der 
Ehe des Fürstenpaars endeten 1923 mit der 
Scheidung. Die Hochbergs quälten nicht nur 
familiäre Probleme. In Deutschland herrschte 
Inflation, was sich ungünstig auf die Einkünfte 
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 Pszczyna, polowanie / Jagd bei Pless (Fot. Arch.)
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związanych z postanowieniami wersalskimi. 
Na własnej skórze przyszło im odczuć rezultaty 
bezlitosnej gry przyczyny i skutku. W ogarniętym 
wrzeniem rewolucyjnym państwie, cesarstwo 
upadło jak domek z kart, a Wilhelm II uszedł 
do Holandii. Wielkie rodziny straciły na znacze-
niu. Powstała republika weimarska. Odrodziło  
się państwo polskie. Po powstaniach śląskich  
i wytyczeniu nowych granic majątek Hochber-
gów został przedzielony linią graniczną: Książ 
ostał się po stronie niemieckiej, część górnośląska 
z Pszczyną, kopalniami, browarem książęcym 
i zakładami przemysłowymi - w Polsce.

Wcześniejsze nieporozumienia małżeńskie 
książęcej pary skończyły się w 1923 r. rozwodem. 
Hochbergów nękały nie tylko problemy 
rodzinne. W Niemczech szalała inflacja, co nie-
korzystnie odbijało się na dochodach z mająt-
ków dolnośląskich. Książ ciągle zadłużany 
zaczął podupadać. Sprzedany został wielki hotel 
w Szczawnie (dziś Sanatorium nr. 1). Światowy 
kryzys z końca lat 20. spowodował spadek 
rentowności należących do Hochbergów kopalń 
i fabryk na Górnym Śląsku. W latach 30. XX w. 
polski rząd ściągnął z ich dóbr 120 milionów 
złotych (ponad 21 mln $) zaległych podatków 
z odsetkami. Zawarcie tzw. ugody podatkowej 
między księciem von Pless i wojewodą śląskim 
Michałem Grażyńskim skutkowało przejęciem 
56% majątku książąt pszczyńskich przez 
państwo polskie. W tych latach niepowodzeń 
stary książę wycofał się z zarządzania majątkiem, 
powierzając większość spraw najstarszemu 
synowi - Hansowi Heinrichowi XVII. 

W 1925 obydwaj - ojciec i jego pierworodny 
wstąpili w związki małżeńskie. Hans Heinrich 
XV pojął za żonę młodą arystokratkę hiszpańską 
- Clotilde de Silva. Hans Heinrich XVII ożenił 
się z Catharine von Schönborn-Wiesentheid. 
Obie panie nie polubiły się, co zaciążyło na 
atmosferze rodzinnej, tym bardziej, że większość 
czasu Hochbergowie spędzali w pszczyńskiej 
rezydencji. Pałac ten miał centralne ogrzewanie 
i ciepłą wodę w kranach. Wówczas mogli sobie na 
ten niewątpliwy luksus pozwolić tylko magnaci 
węglowi. Mimo kłopotów finansowych, rodzinę 
obsługiwał trzydziestoosobowy personel.

Głośnym wstrząsem w rodzinie Hochbergów 
stał się rozwód wiekowego księcia z młodą  

aus den niederschlesischen Gütern auswirkte. 
Fürstenstein, das ständig verschuldet war, 
begann, zu verfallen. Ein großes Hotel in Bad 
Salzbrunn wurde verkauft (heute Sanatorium 
Nr. 1). Die weltweite Krise Ende der zwanziger 
Jahre bewirkte den Rückgang der Rentabilität 
der den Hochbergs gehörenden Gruben und 
Fabriken in Oberschlesien. In den 1930er Jahren 
zog die polnische Regierung von ihren Gütern 
120 Millionen Złoty (mehr als 21 Millionen $)  
Steuerrückstände mit Sollzinsen ein. Der 
Abschluss des sog. Steuervergleichs zwischen 
dem Fürsten von Pless und dem schlesischen 
Wojewoden, Michał Grażyński, hatte zur Folge, 
dass 56% des Vermögens der Fürsten von Pless 
vom polnischen Staat übernommen wurde. In 
diesen erfolglosen Jahren zog sich der alte Fürst 
von der Verwaltung der Güter zurück, indem 
er die meisten Angelegenheit seinem ältesten 
Sohn, Hans Heinrich XVII. anvertraute.

Im Jahr 1925 traten beide, Vater und 
erstgeborener Sohn, in den Bund der Ehe. 
Hans Heinrich XV. nahm eine junge spanische 
Adelige, Clotilde de Silva, zur Frau. Hans Heinrich 
XVII. heiratete Catharine von Schönborn-
Wiesentheid. Die beiden Damen mochten sich 
nicht, was die familiäre Atmosphäre belastete, 
umso mehr, dass die Hochbergs die meiste Zeit 
in der Residenz in Pless verbrachten. Dieses 
Schloss hatte Zentralheizung und warmes 
Wasser aus der Leitung. Damals konnten sich 
diesen zweifellosen Luxus nur Kohlen-Magnaten 
erlauben. Trotz finanzieller Schwierigkeiten 
wurde die Familie von einem 30köpfigen 
Personal bedient.

Ein schwerer Schlag für die Familie Hochberg 
wurde die Scheidung des betagten Fürsten 
von seiner jungen spanischen Frau. Die 
Stiefmutter soll den jüngsten Sohn, Bolko, 
verführt haben, und Hans Heinrich XV. strebte 
nach einer schnellst möglichen Scheidung und 
Eheschließung zwischen seinem Sohn und seiner 
Ehefrau. Er meinte, dass jeder Tag den Skandal, 
dessen Opfer er selbst war, nur verlängere. Der 
alte Fürst wollte kein Spottobjekt sein und die 
Angelegenheit wurde im Eiltempo erledigt. Kurz 
davon kam der Nachwuchs von Clotilde und 
Bolko zur Welt - Hedwig und Bolko junior.

Der Senior der Familie litt an Diabetes, er 
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hiszpańską żoną. Macocha miała uwieść naj-
młodszego syna - Bolka i Hans Heinrich XV parł 
do jak najszybszego rozwodu oraz zawarcia 
związku małżeńskiego między synem a swoją 
żoną. Uważał, że każdy dzień wydłuża skandal, 
którego ofiarą był on sam. Stary książę nie 
chciał być pośmiewiskiem i sprawę załatwiono 
z pośpiechem. Wkrótce na świat przyszło potom-
stwo Clotilde i Bolka - Hedwig i Bolko junior.

Senior rodu cierpiał na cukrzycę, miał też  
kłopoty z chodzeniem. Swój czas dzielił 
między liczne wyjazdy do Karlsbadu, Berlina 
i Paryża. W stolicy Francji zmarł. Był rok 1938. 
Zwłoki przewieziono do Pszczyny i poddano 
balsamowaniu. Przy tej czynności obecny 
był polski kamerdyner księcia - Ernest Tomża. 
Trumnę wystawiono przed pogrzebem w Sali 
Dębowej. Karawan ciągnęło sześć przybranych 
na czarno koni, którym z chrap buchały kłęby 
pary, bo dzień był bardzo mroźny. Teatralną 
scenerię potęgowało bicie dzwonów 99 
kościołów, na które książę łożył ofiary. Jak 
przystało na węglowego magnata, żegnała go 
górnicza orkiestra.

 Najmłodszy syn, Bolko, nie żył od dwóch 
lat. Okoliczności jego śmierci są niejasne, 
jedna z hipotez przypisuje ten fakt tajnym 
służbom III Rzeszy. Nazistom musiało być 
cierniem w oku demonstrowanie propolskich 
sympatii przez tę, znaną w Europie, rodzinę. 
Hochbergowie wszak osiadając w Pszczynie - 
wybrali Polskę. Bolko do swojej śmierci w 1936 r.  
mieszkał w tamtejszym pałacu i z powodu 
kłopotów z rządem hitlerowskim rzadko 
odwiedzał rodzinną siedzibę w Książu. Właśnie 
podczas takiego pobytu został aresztowany 
i przesłuchany przez gestapo. Faktem jest także, 
że od urodzenia cierpiał na wrodzoną wadę 
serca o czym wiedziała cała rodzina. Alexander 
- średni syn księcia, urodził się w 1905 r.  
w Londynie. Był człowiekiem dystyngowanym 
o wyrafinowanych gustach. Biegle mówił 
po polsku i z upodobaniem oddawał się 
sportom. Wielką namiętnością Aleksandra były 
samochody. Po wybuchu wojny uszedł do Anglii 
przed zajmującymi Polskę Niemcami. Najstarszy 
z braci – Hans Heinrich XVII urodził się w 1900 r.  
w Berlinie. Miał tytuł doktora filozofii. Jako 
pierworodny syn dziedziczył tytuł książęcy 
i prawo zarządzania rodzinnym majątkiem. We 

hatte auch Probleme mit dem Gehen. Meist 
reiste er nach Karlsbad, Berlin und Paris. In 
der Hauptstadt Frankreich starb er. Es war das 
Jahr 1938. Die sterblichen Überreste wurden 
nach Pless überführt und einbalsamiert. Der 
Leichenwagen wurden von sechs schwarz 
verkleideten Pferden gezogen, denen der 
Dampf aus den Nüstern kam, da der Tag sehr 
frostig war. Die theatralische Szenerie wurde 
durch das Läuten der Glocken von 99 Kirchen 
verstärkt, für die der Fürst gespendet hatte. Wie 
es sich für einen Kohle-Baron gehörte, wurde er 
von einem Bergmanns-Orchester verabschiedet.

Der jüngste Sohn, Bolko, war zwei Jahre zuvor 
verstorben. Die Umstände seines Todes sind 
unklar, eine der Hypothesen schreibt ihn der 
Gestapo zu. Den Nazis musste es ein Dorn im 
Auge sein, dass diese in Europa bekannte Familie 
propolnische Sympathien demonstrierte. Die 
Hochbergs hatten hingegen, indem sie sich in 
Pless niederließen, Polen gewählt. Bolko lebte 
bis zu seinem Tod 1936 in diesem Schloss und 
besuchte aufgrund von Schwierigkeiten mit 
den Nationalsozialisten selten den Familiensitz 
in Fürstenstein. Gerade bei einem solchen 
Aufenthalt wurde er verhaftet und von der 
Gestapo verhört. Fakt ist außerdem, dass er 
einen angeborenen Herzfehler hatte, wovon die 
ganze Familie wusste. Alexander, der mittlere 
Sohn des Fürsten, wurde 1905 in London 
geboren. Er war ein vornehmer Mensch mit 
ausgefallenem Geschmack. Er sprach fließend 
Polnisch und betrieb gerne Sport. Die große 
Leidenschaft von Alexander waren Autos. Nach 
Kriegsausbruch floh er vor den Deutschen, die 
Polen besetzten, nach England. Der älteste der 
Bruder, Hans Heinrich XVII., wurde 1900 in Berlin 
geboren. Er hatte einen Titel als Doktor der 
Philosophie. Als erstgeborener Sohn erbte er den 
Fürstentitel und das Recht, die Familiengüter zu 
bewirtschaften. Im September 1939 verließ auch 
er Polen und begab sich nach England.

Clotilde - ihre ehemalige Stiefmutter und 
spätere Schwägerin, fand sich mit ihren Töchtern 
(Beatrix stammte aus der Verbindung mit Hans 
Heinrich XV. und Hedwig aus der Ehe mit Bolko) 
und dem kleinen, 1936 geborenen Bolko, in 
Spanien wieder.

Hans Heinrich XVII. trat in die britische Armee 
ein und diente sich bis zum Oberstleutnant 
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wrześniu 1939 r. także opuścił Polskę i udał się 
do Anglii. 

Clotilde - ich dawna macocha i późniejsza 
bratowa, znalazła się z córkami (Beatrix pocho-
dziła ze związku z Hansem Heinrichem XV, 
a Hedwig z małżeństwa z Bolkiem) oraz małym, 
urodzonym w 1936 r. Bolkiem - w Hiszpanii. 
Hans Heinrich XVII wstąpił do armii brytyjskiej 
i dosłużył się stopnia podpułkownika. Alexander 
uczynił to samo, zaciągnął się jednak do jednostki 
polskiej, walczącej w strukturze Royal Air 
Force. Prawdopodobnie obaj liczyli na to, że po 
wygranej przez aliantów wojnie wrócą na Górny 
Śląsk i odzyskają rodzinny majątek. Ich rachuby 
nie wydawały się wówczas bezpodstawne. Ale 
pokrętność historii jest bezgraniczna, a życie 
stwarza sytuacje, o jakich się filozofom nie śniło.  
Któż mógł przewidzieć w 1941 r., że Górny Śląsk  
znajdzie się w Polsce - ale to nie będzie t a k a  
Polska? Alexander zmarł na Majorce w 1984 r. Do 
końca swoich dni nie mógł pojąć, że powojenny 
rząd polski wydziedziczył rodzinę i skonfiskował 
cały majątek Hochbergów.

Wcześniej to samo uczynił rząd nazistowski. 
W 1941 r. ogłoszono Hochbergów „wrogami 
Rzeszy” i zajęto ich dolnośląskie majątki. Za-
mieszkałą w Książu Daisy usunięto z zamku 
i przeniesiono do willi w Wałbrzychu. Tam zmarła 
latem 1943 r. dożywszy 70 lat.

hoch. Alexander machte das Gleiche, ließ sich 
jedoch zu einer polnischen Einheit einziehen, 
die in der Struktur der Royal Air Force kämpfte. 
Wahrscheinlich rechneten beide damit, dass sie, 
nachdem die Alliierten den Krieg gewonnen 
hätten, nach Oberschlesien zurückkehren und 
die Familiengüter zurück erlangen könnten. 
Ihre Rechnung schien damals unbegründet zu 
sein. Aber die Verworrenheit der Geschichte ist 
grenzenlos, und das Leben schafft Situationen, 
von denen Philosophen nicht träumen 
würden. Wer konnte 1941 voraussehen, dass 
Oberschlesien sich in Polen wiederfinden würde - 
 aber das es nicht ein solches Polen sein würde? 
Alexander starb 1984 auf Mallorca. Bis an 
sein Lebensende konnte er nicht begreifen, 
dass die polnische Nachkriegsregierung die 
Familie enterbt und das gesamte Vermögen 
der Hochbergs konfisziert hat. Zuvor hatte die 
Nazi-Regierung das Gleiche getan. Im Jahr 1941 
wurden die Hochbergs zu “Feinden des Reichs” 
erklärt und ihre niederschlesischen Güter 
wurden beschlagnahmt. Die in Fürstenstein 
wohnende Daisy wurde aus dem Schloss 
geworfen und in eine Villa in Waldenburg 
umquartiert. Dort starb sie im Sommer 1943 im 
Alter von 70 Jahren.

Die Nazis machten aus dem Schloss den Sitz 
der Niederschlesischen Direktion der Deutschen 

 Alexander Graf von Hochberg (Fot. Arch.)  Bolko von Hochberg, 1935  (Fot. Arch.)
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Zamek uczynili naziści siedzibą Dolnośląskiej 
Dyrekcji Kolei Państwowych Rzeszy. Następnie 
obiekt przejęła Organizacja Todta, która zaczęła 
prowadzić w rezydencji roboty moderniza-
cyjne. Przebudowano wnętrza pozbawiając je 
dotychczasowego wyposażenia: sztukaterii, 
fresków, a także mebli i obrazów. Część zdążył  
uratować prof. Günther Grundmann, dolnośląski 
konserwator zabytków. Wyznaczone sale miały  
służyć potrzebom wojska. Wśród wielu wersji  
krążących na temat przebudowy, prawdo-
podobna wydaje się ta o usytuowaniu w zamku 
głównej kwatery Hitlera, bądź Wehrmachtu. 
Przemawiałaby za tym ówczesna sytuacja 
na frontach. Otóż Dolny Śląsk był wówczas 
najspokojniejszą prowincją Rzeszy. Tutaj alianci  
nie prowadzili bombardowań, a walki toczyły  
się daleko; taki stan trwał do 1944 r. Do prac 
sprowadzono więźniów z obozu koncentra- 
cyjnego Gross Rosen. Pod koniec 1941 naziści  
utworzyli przy zamku filię lagru - Aussenko-
mmando Fürstenstein. Drążone w skale tunele 
miały służyć m.in. poprowadzeniu podziemnej 
linii kolejowej.

Dolny Śląsk określali Niemcy w latach 1941-
1944 jako Deutschlands Luftschutzkeller - 
schron przeciwlotniczy Niemiec. Miało to swoje, 
daleko idące skutki. Tutaj mianowicie zwożono 
zbiory muzealne i cenne kolekcje z terenu całej 
Rzeszy i okupowanej Europy. Kierowanie tą 
akcją powierzono konserwatorowi zabytków 
prowincji dolnośląskiej – wspomnianemu prof. 
G. Grundmannowi. Zbiory zaczęto lokować od 
1943 r. w klasztorze pocysterskim w Krzeszowie, 
a także Kamieńcu Ząbkowickim, Cieplicach, 
Książu i wielu innych miejscowościach. Nie 
zdarzyła się chyba sytuacja w burzliwych 
dziejach Europy, by w jednym, niewielkim 
rejonie skoncentrować tak niebotyczny skarb: 
klejnoty, złoto, płótna, starodruki, rzeźby etc. Do 
Książa trafiło m.in. 550 skrzyń z najcenniejszym 
bodaj berlińskim ładunkiem - Biblioteką Pruską 
(tzw. Berlinka). Skarb ten zawierał rękopisy 
Bacha, Mozarta, Goethego, Schillera, Humboldta 
i wielu innych znakomitości – ponad 500 tys. 
zabytkowych i bezcennych archiwaliów. Później 
przewieziono je z Książa do Krzeszowa, a po 
znalezieniu przez Polaków - do Krakowa, gdzie 
zbiór ten znajduje się do dnia dzisiejszego. 
Dziewiątego maja zamek książański zajęli sowieci,  

Reichsbahn. Dann wurde das Objekt von der 
Organisation Todt übernommen, die begann, 
Modernisierungsarbeiten durchzuführen. Das 
Innere wurde umgebaut, wobei die bisherige 
Ausstattung entfernt wurde: Stuck, Fresken, 
aber auch Möbel und Bilder. Einen Teil konnte 
Prof. Günther Grundmann, der niederschlesische 
Denkmalpfleger, retten. Bestimmte Säle 
sollten Zwecken des Militärs dienen. Unter 
den vielen Versionen, die es zum Umbau gab, 
schien es wahrscheinlich, dass im Schloss das 
Hauptquartier Hitlers bzw. der Wehrmacht 
eingerichtet wurde. Dafür spräche die damalige 
Situation an den Fronten. So war Niederschlesien 
damals die ruhigste Provinz des Reichs. Hier 
führten die Alliierten keine Bombardierungen 
durch, und die Kriegshandlungen waren 
weit weg; dieser Zustand dauerte bis 1944 
an. Zu den Arbeiten wurden Häftlinge aus 
dem Konzentrationslager Groß Rosen geholt. 
Gegen Ende 1941 errichteten die Nazis beim 
Schloss eine Außenstelle des Lagers - das 
Außenkommando Fürstenstein. Die in den 
Felsen getriebenen Tunnel sollten u.a. dazu 
dienen, eine unterirdische Bahnlinie zu bauen.

In den Jahren 1941 bis 1944 bezeichneten 
die Deutschen Niederschlesien als Deuts-
chlands Luftschutzkeller. Das hatte seine 
weitreichenden Folgen. Denn hierher wurden 
Museumsbestände und wertvolle Sammlungen 
aus dem gesamten Reich und dem besetzten 
Europa gebracht. Die Leitung dieser Aktion 
wurde dem Denkmalpfleger der Provinz 
Niederschlesien anvertraut, dem bereits 
erwähnten Prof. G. Grundmann. Ab 1943 wurde 
begonnen, die Sammlungen im ehemaligen 
Zisterzienserkloster Grüssau unterzubringen, 
aber auch in Kamenz, Bad Warmbrunn, 
Fürstenstein und an vielen anderen Orten. 
So eine Situation gab es wohl nicht in der 
stürmischer Geschichte Europas, dass in einer, 
recht kleinen Region ein so außerordentlicher 
Schatz konzentriert wurde: Kostbarkeiten, Gold, 
Gemälde, alte Drucke, Skulpturen etc. Nach 
Fürstenstein kamen u.a. 550 Kisten mit der wohl 
wertvollsten Berliner Ladung - der Preußischen 
Bibliothek. Dieser Schatz enthielt Handschriften 
von Bach, Mozart, Goethe, Schiller, Humboldt 
und vieler anderer Persönlichkeiten - über 
500.000 historische und wertvolle Archivalien. 
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by opuścić go dopiero po roku. Obiekt stał  
odtąd pusty i niszczał, a po fali szabru zaczął  
popadać w ruinę. Nierzadkie stały się przypadki 
wandalizmu, polegające na zrywaniu boazerii  
i parkietu, i rozpalania z nich ognisk w pałacowych 
wnętrzach. Pierwsze prace konserwatorskie 
podjęto w końcu lat 50. XX w.

Dziś głową rodziny jest Bolko hrabia 
Hochberg, tytularny szósty książę pszczyński, 
syn Bolka i wnuk Hansa Heinricha XV. W 1987 r. 
odnalazł w Pszczynie swoją piastunkę - Martę 
Borską. W Pszczynie bywa dość często. Tam 
ufundował zegarowy dzwon, tam też zasiada 
w radzie muzeum. Bolko Hochberg-Pless chętnie 
służy rodzinnymi materiałami archiwalnymi: 
fotografiami, sztychami, dokumentami itd. 
Dzięki temu, wydane u nas przewodniki po 
Książu i Pszczynie, są bogate w ryciny i zdjęcia, 
przedstawiające dawny wygląd obiektów. Od 
lat 80. XX w. współpracował przy renowacji 
pszczyńskiego pałacu, zwłaszcza w programie 
restauracji wnętrz. Dzięki m.in. Hochbergowi 
i jego materiałom archiwalnym, odzyskały 
one pierwotny, książęcy charakter. Efekty 
tej pracy zyskały uznanie za granicą, czego 
dowodem stało się przyznanie dyplomu Europa 
Nostra za 1995 r. Wyróżnienie to otrzymało 
Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie. 
Jest to nagroda prestiżowa i ceniona w świecie 
historyków sztuki. Przyznaje się ją za wysokiej 
miary osiągnięcia w dziedzinie konserwacji 
zabytków. 

Inaczej przebiegały losy drugiej linii rodu 
Hochberg-Rohnstock. Ich dobra w Roztoce 
i Nowym Zamku-Wierzchowicach pozostały 
po I wojnie, i wytyczeniu granic z Polską, 
w Niemczech, podobnie jak Książ. Majątki, 
położone w północnej i południowej części 
Dolnego Śląska, miały nieporównywalnie 
mniejszy obszar. Kuzyn księcia pszczyńskiego 
Hansa Heinricha XV – Hans Heinrich XVI, 
preferował życie wiejskie, près de la nature - 
jak określają to Francuzi. To właśnie u niego 
wydarzyła się wzmiankowana już historia 
z cesarzem Wilhelmem II i szaleńczą jazdą 
powozem, zakończoną pod samym pałacem 
w Wierzchowicach. Hrabia Hans Heinrich XVI 
za życia wybudował sobie grobowiec, okazałe 
mauzoleum w stylu barokowym. Miejsce 
wybrał starannie, było to wzgórze w pobliżu wsi 

Später wurden sie von Fürstenstein nach 
Grüssau gebracht, und nachdem sie von den 
Polen gefunden worden waren, nach Krakau, wo 
sich die Sammlung bis heute befindet. 

Am neunten Mai 1945 wurde das Schloss 
Fürstenstein von der Sowjetarmee besetzt, die 
es erst nach einem Jahr wieder verließ. Von da 
an stand das Objekt leer und zerfiel, nach einer 
Plünderungswelle, zur Ruine. Nicht selten waren 
Fälle von Vandalismus. Wandverkleidungen und 
Parkett wurden herausgerissen und mit ihnen 
Feuer im Inneren des Schlosses gegelegt. Erste 
Restaurierungsarbeiten began man Ende der 
1950er Jahre.

Heute ist das Oberhaupt der Familie Graf Bolko 
Hochberg, titelmäßig der sechste Fürst von Pless, 
Sohn von Bolko und Enkel von Hans Heinrich XV. 
Im Jahr 1987 fand er in Pless seine Ziehmutter 
wieder, Marta Borska. In Pless ist er recht häufig. 
Dort stiftete er einen Uhren-Glocke, dort sitzt er 
auch im Museums-Rat. Bolko Hochberg-Pless 
dient gerne mit Archivmaterialien der Familie: 
Fotos, Stiche, Dokumente usw. Dank dessen 
sind die Reiseführer durch Fürstenstein und 
Pless, die in Polen herausgegeben werden, reich 
an Zeichnungen und Fotos, die das frühere 
Aussehen der Objekte darstellen. Seit den 
1980er Jahren hat er bei der Renovierung des 
Schlosses in Pless mitgearbeitet, insbesondere 
am Programm für die Restaurierung des 
Inneren. Unter anderem dank Hochberg 
und seinen Archivmaterialien hat es seinen 
ursprünglichen, fürstlichen Charakter zurück 
bekommen. Die Effekte diese Arbeit fanden 
Anerkennung im Ausland, wovon das Diplom 
“Europa Nostra” zeugt, das 1995 verliehen 
wurde. Diese Auszeichnung hat das Museum der 
historischen Innenräume in Pless erhalten. Das 
ist ein prestigereicher und von Kunsthistorikern 
geschätzter Preis. Er wird für hochwertige 
Leistungen im Bereich der Restaurierung von 
Kunstdenkmälern verliehen.

Anders sind die Schicksale der zweiten Linie 
der Familie Hochberg-Rohnstock verlaufen. 
Ihre Güter in Rohnstock und Neuschloß-
Alt Wirschkowitz blieben nach dem Ersten 
Weltkrieg und nach der Grenzziehung zu Polen 
in Deutschland, ähnlich wie Fürstenstein. 
Die Güter, die im Norden und Süden von 
Niederschlesien lagen, waren unvergleichbar 
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Wąbnice koło Milicza. Hochberg zmarł w lutym 
1933 r. w Berlinie, dwa tygodnie po objęciu 
przez Hitlera fotela kanclerza. Zwłoki hrabiego 
złożono w dębowej trumnie, którą umieszczono 
w większej - metalowej. Tę ostatnią dokładnie 
zalutowano, po czym wyekspediowano ze  
stolicy na Dolny Śląsk. Po ceremoniach pogrze-
bowych, ciało złożono w krypcie mauzoleum. 
Dziedzicem posiadłości w Roztoce i Nowym 
Zamku-Wierzchowicach został jego syn – 
Hans Heinrich XVIII, dyplomowany leśnik. 
Dominium spadkobiercy obejmowało łącznie 
6800 ha. Matka młodego hrabiego była córką 
hr. Ferdinanda Harracha, znanego malarza, 
profesora berlińskiej Akademii. Dziś jeszcze jego 
obrazy zdobią domy pochodzących ze Śląska 
arystokratów, a to za sprawą polowań, które 
artysta zwykł był uwieczniać na swoich płótnach. 
Pałace w Wierzchowicach i Dziewiętlinie 
rozebrano w latach 80. XX w. Wydaje się, iż los 
obu budowli nie mógł być inny. Służyły przez 
kilkadziesiąt lat za mieszkania pracownikom 
PGR-ów, nie nawykłym - oględnie mówiąc - do 
salonów. Po Hochbergach pozostały pałace 
w Pszczynie, Książu i Roztoce. 

kleiner. Der Cousin des Plesser Fürsten Hans 
Heinrich XV. – Hans Heinrich XVI, bevorzugte das 
Landleben près de la nature - wie die Franzosen 
sagen. Bei ihm ereignete sich die bereits 
erwähnte Geschichte mit Kaiser Wilhelm II. und 
der verrückten Kutschfahrt, die vor dem Schloss 
in Wirschkowitz endete. Graf Hans Heinrich 
XVI. baute sich zu Lebzeiten ein Grabmal, ein 
prächtiges Mausoleum im barocken Stil. Den 
Ort wählte er sorgfältig aus, das war ein Hügel 
in der Nähe des Dorfes Friedrichshöh bei 
Militsch. Hochberg starb im Februar 1933 in 
Berlin, zwei Wochen nach der Machtübernahme 
Hitlers. Erbe des Anwesens in Rohnstock und 
Neuschloß - Wirschkowitz wurde sein Sohn, 
Hans Heinrich XVIII., diplomierter Forstwirt. 
Das Dominium des Erben umfasste insgesamt 
6800 Hektar. Die Schlösser in Wirschkowitz 
und Hedwigsthal wurden in den 1980er Jahre 
abgerissen. Es scheint, dass das Schicksal beider 
Bauwerke nicht anders hätte sein können. 
Sie dienten über Jahrzehnte als Wohnungen 
für Mitarbeiter der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgemeinschaften, die - gelinde gesagt  
- an Salons nicht gewöhnt waren. Von den 
Hochberg sind die Schlösser in Pless, Fürstenstein 
und Rohnstock geblieben.

 Bolko Hochberg-Pless (Fot. R.M. Łuczyński)

 Hans Heinrich XIV Bolko Graf v. Hochberg (Fot. Arch.)
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 Książ, 2013 / Fürstenstein 2013 (Fot. Romuald M. Łuczyński)
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  Bogata historia zostawiła ma ziemi żmigrodz- 
kiej trwałe ślady. Jest jednak coś, co nie zmieniło 
się przez wieki: bogactwo natury i dzikiej przy-
rody, kompleksy stawowe zakładane w wiekach 
średnich wyglądające jak naturalne jeziora, czy 
też liczne ostępy leśne. Teren dawnego księstwa 
żmigrodzkiego urzeka swoją różnorodnością – 

 In der Region Trachenberg hat die reiche 
Geschichte dauerhaft Spuren hinterlassen. Es gibt  
noch etwas, was sich im Laufe der Jahrhunderte 
nicht verändert hat: die reiche und wilde Natur, 
die Teichanlagen, die im Mittelalter angelegt 
worden sind, die wie natürliche Seen aussehen, 
oder auch zahlreiche Waldstreifen. Das Gelände 

WOKÓŁ ŻMIGRODU  
I HATZFELDTÓW

RUND UM TRACHENBERG 
UND FÜRSTLICHE FAMILIE  

VON HATZFELDT
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 Pałac książęcy w Żmigrodzie / Herzogliches Schloss in Trachenberg (Fot. Arch. P. Becela)
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pola uprawne sąsiadują z bogatymi w zwierzynę 
kniejami, rezerwaty z akwenami wodnymi peł-
nymi licznych gatunków ptactwa. 

Ciąg zdarzeń dziejowych sprawił, że poja- 
wiali się tu monarchowie, premierzy, ministro-
wie, arystokraci czy wielkie nazwiska ze świata  
kultury. Co ma wspólnego Żmigród z Wrocławiem,  
Pragą, Wiedniem, Berlinem? Jednak ma. Dajmy 
się więc ponieść opowieści.

Kiedy z okien ratusza wyrzucano na bruk  
rajców miejskich Pragi, nikt nie mógł przewi-
dzieć, jaki ogień ogarnie Europę. Wojna między 
protestancką unią a blokiem katolickim miała 
trwać trzydzieści lat i spustoszyć całe państwa, 
w tym ziemie śląskie.

Znaczącą postacią tych burzliwych czasów był 
Melchior Hatzfeldt - dowódca wojsk lądowych  
cesarza Austrii. Spisek poprzedniego główno-
dowodzącego – Albrechta Wallensteina i rzekomy  
udział w nim Hansa Ulricha Schaffgotscha, 
właściciela między innymi dolnośląskiego domi- 
nium w Żmigrodzie, skończył się dla obydwu 

des Fürstentums Trachenberg bezaubert durch  
seine Vielfalt: Ackerflächen grenzen an wildreiche  
Wälder, Reservate mit Gewässern, an denen 
zahlreiche Vogelarten leben. Der Lauf der 
Geschichte ließ Monarchen, Premierminister, 
Minister, Aristokraten oder namhafte Persönlich-
keiten aus Europa in die Stadt mit reicher Kultur 
kommen. Was hat Trachenberg mit Breslau, 
Prag, Wien oder Berlin gemeinsam? Doch, es hat 
etwas gemeinsam. Lassen wir uns also von der 
Erzählung mitreißen.

Als in Prag die Ratsherren aus dem Fenster des 
Rathauses gestürzt wurden, konnte niemand 
voraussehen, welches Feuer sich in Europa 
ausbreiten würde. Der Krieg zwischen der 
protestantischen Union und dem katholischen 
Block (1618-1648) sollte dreißig Jahre dauern 
und ganze Staaten, einschließlich Schlesien, 
leerfegen. Eine bedeutende Persönlichkeit 
war in diesen stürmischen Zeiten Melchior 
Hatzfeldt - Befehlshaber des Heeres des Kaisers  
von Österreich. Die Verschwörung des vorherigen  
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1  RENESANSOWA WIEŻA MIESZKALNA
2  TRWAŁA RUINA PAŁACU
3  LAPIDARIUM Z TREJAŻEM

      NA ZARYSIE DAWNEGO SKRZYDŁA PAŁACOWEGO
4  DZIEDZINIEC PAŁACOWY
5  ZARYS GAZONU PAŁACOWEGO
6  MASZT NA CHORĄGWIE

7  PLEASUREGROUND
8  DĄB - POMNIK PRZYRODY
9  CIS - POMNIK PRZYRODY

10  CZĘŚĆ NATURALISTYCZNA - PARK LEŚNY
11  ALTANA PARKOWA TZW. HERBACIARNIA
12  OGRÓD RODODENDRONÓW
13  PARK KRAJOBRAZOWY

14  PLAC WYPOCZYNKOWY
15  MOSTEK PARKOWY
16  DUŻA WYSPA
17  PAWILON PARKOWY Z POMOSTEM
18  TREJAŻ Z GRILLEM OGRODOWYM
19  POMOST WYPOCZYNKOWY
20  POLANA PIKNIKOWA

21  STAW DUŻY
22  STAW ŚRODKOWY
23  STAW MAŁY
24  WYSPA PTASIA
25  RABATA BIAŁA
26  DAWNA ORANŻERIA
27  PARKING
 

ZAŁOŻENIE 
PAŁACOWO-PARKOWE
PALAST-PARK-ANLAGE
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śmiercią. Włości żmigrodzkie cesarz skonfiskował, 
a w 1641 r. nadał wiernemu Hatzfeldtowi. 

Rok wcześniej twierdza żmigrodzka przeżyła 
szwedzkie oblężenie godne opowieści przygo-
dowej. Dowódca załogi, Obrist Forgaz, wiedząc 
o nadciągających wojskach protestanckich pod 
gen. Johannem Stallhansem, kazał rozebrać 
pobliski młyn i spalić 38 gospodarstw, aby 
oczyścić przedpole. Szwedzi nadeszli i otoczyli 
zamek szczelnym kordonem. Po bezskutecznych 
próbach zdobycia fortecy sprowadzili ciężkie 
działa i zaczęli ostrzał pociskami zapalającymi. 
Obrońcy, nie mając już kul, wzięli się za 
przetapianie cynowych naczyń i ołowianych 
rynien. Zima miała się już ku końcowi, jednak 
znów chwyciły mrozy i temperatura spadła 
poniżej zera. Wówczas Szwedzi podciągnęli 
działa bliżej zamku. Ważny dla tej historii jest 
fakt, że warownia otoczona była z trzech stron 
wodą, a Dolina Baryczy, na terenie której leży 
Żmigród, obfituje w wielkie akweny wodne, 
śluzy, tamy i groble. Ustawione na lodzie armaty 
oblegających natchnęły zmyślnego kanonika 
Leuderode, podnoszącego nieustannie obroń-
ców na duchu, do użycia fortelu. Polecił słudze  
Stillerowi zebrać kilku zaufanych ludzi. Utworzo- 
ną w ten sposób grupę wtajemniczył w swój plan. 

Oberbefehlshabers, Albrecht Wallenstein, und  
die angebliche Beteiligung von Hans Ulrich  
Schaffgotsch, Eigentümer u.a. des niederschlesischen  
Dominiums in Trachenberg, an ihr, endete für 

 Melchior von Hatzfeldt (Fot. Arch.)

 Wieża w Żmigrodzie 1930 / Turm in Trachenberg 1930 (Fot. Arch. P. Becela)
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Nazajutrz kanonierzy szwedzcy znów rozpo-
częli ostrzał, gdy nagle lód pod ich nogami zaczął 
drżeć. Po chwili ostrym trzaskom pękającej tafli 
towarzyszył już dobiegający z oddali łomot. 
Na zdumionych żołnierzy runęła fala wody 
unosząc beczki z prochem, skrzynie i inne lżejsze 
przedmioty. Ale prawdziwego dzieła zniszczenia 
dokonała druga fala, niosąca duże kawały kry 
lodowej. Plan kanonika polegał bowiem na 
otwarciu śluz w stawach, w których lustro wody 
znajdowało się wyżej niż otoczenie twierdzy. 
Powtórna masa wody pochodziła ze stawów 
z okolic Sułowa i Milicza. Trwające niespełna 
miesiąc walki zakończyły się dla Szweda takim 
skutkiem, jak późniejsze oblężenie Częstochowy.

Pokój westfalski kończący wojnę 30-letnią, 
zawarty w 1648 r. wprowadził zasadę wyzna-
niową, na mocy której poddani musieli przyj-
mować religię panującego. W Żmigrodzie 
oznaczało to, że świątynię protestancką przejęli 
jedyni w mieście trzej katolicy. Czwartym był 
feldmarszałek Hatzfeldt. Kiedy ten weteran 
wojen zaczął wprowadzać porządki katolickie 
w niedalekich Prusicach, pozostałe w grodzie 
protestanckie mieszczaństwo porzuciło domy 
i uszło w popłochu w rejon Oleśnicy. Dla  
Śląska wojna 30-letnia była piekłem. 

beide mit dem Tod. Die Trachenberger Güter 
wurden vom Kaiser konfisziert und 1641 dem 
treuen Hatzfeldt übergeben.

Ein Jahr zuvor erlebte die Trachenberger 
Festung eine Belagerung durch Schweden, wie 
aus einem Abenteuerroman. Der Befehlshaber, 
Obrist Forgaz, der von den heranziehenden 
protestantischen Truppen unter General Johann 
Stallhans musste, ließ die nahe gelegene Mühle 
abreißen und 38 Höfe niederbrennen, um das 
Vorfeld frei zu machen. Die Schweden kamen 
und umringten das Schloss mit einem dichten 
Kordon. Nach vergeblichen Versuchen, die 
Festung einzunehmen, holten sie schweres 
Gerät und begannen den Beschuss mit 
brennenden Geschossen. Die Verteidiger, die 
keine Kugeln mehr hatten, begann, Zinngefäße 
und Bleirinnen umzuschmelzen. Der Winter ging 
schon dem Ende zu, jedoch trat wieder Frost ein 
und die Temperatur fiel unter Null. Da begannen 
die Schweden, die Lafetten näher an das Schloss 
heranzuziehen. Wichtig für diese Geschichte ist 
die Tatsache, dass die Wehrburg von drei Seiten 
von Wasser umgeben war, und das Bartsch-
Tal, in dem Trachenberg liegt, reich an großen 
Gewässern, Schleusen, Dämmen und Deichen 
ist. Die auf dem Eis aufgestellten Geschütze 
der Belagerer inspirierten den einfallsreichen 
Kanonikus Leuderode, der die Verteidiger 
unaufhörlich aufmunterte, einen Trick zu benu-
tzen. Er beauftragte den Bediensteten Stiller,  
ein paar vertrauenswürdige Leute zu sammeln. 
Diese Gruppe weihte er in seinen Plan ein.

Am nächsten Tag begannen die schwedischen 
Kanoniere erneut mit dem Beschuss, als das Eis 
unter ihren Füßen plötzlich zu beben begann.  
Kurz danach wurde das scharfe Knacken 
der brechenden Eisschollen von Donnerhall 
begleitet, der aus der Ferne näher kam. Auf die 
erstaunten Soldaten ging eine große Welle Wasser 
nieder, die die Fässer mit Schießpulver, Kisten 
und andere leichtere Gegenstände hochspülte. 
Aber das wahre Werk der Vernichtung brachte 
die zweite Welle, die große Eisschollen mit sich 
führte. Der Plan des Kanonikus beruhte nämlich 
darauf, die Schleusen an den Teichen zu öffnen, 
in denen der Wasserspiegel höher als um die 
Festung herum war. Die enormen Wassermassen 
stammten aus den Teichen aus der Umgebung 
von Sulau und Militsch. Die Kämpfe, die gut einen 

 Wieża / Turm (Fot. I. Kowalski)
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Z półtoramilionowej populacji przeżyło ten 
kataklizm jeden milion. Zniszczeniu uległo 36 
miast i 1100 wsi. W ruinę popadło 113 zamków.

Mimo osłabienia Austrii, Habsburgowie 
wprowadzili w swoich krajach, w tym na 
Śląsku, reakcję katolicką opartą na rządach 
absolutystycznych. Opuszczone lub skonfisko-
wane ewangelikom dobra, położone w Czechach 
i na Śląsku, cesarz nadawał wiernym oficerom. 
W ten sposób osiedliła się w tych krajach 
tzw. nowa szlachta. Rody Hebersteinów czy 
Hatzfeldtów stanowiły odtąd znaczącą podporę 
władzy Habsburgów na Śląsku.

W 1657 r. cesarz wydał Hatzfeldtowi rozkaz, 
którego wykonanie zaskarbiło temu ostatniemu 
wdzięczność Polaków. Kiedy Szwedzi zajęli 
Warszawę i Kraków, Jan Kazimierz ubłagał cesarza 
austriackiego Leopolda I o zbrojną pomoc.  
Ten wysłał potężny, 16-tysięczny korpus pod 
feldmarszałkiem Melchiorem Hatzfeldtem w celu 
odbicia Krakowa. 64-letni głównodowodzący, 
kondotier i weteran wojny trzydziestoletniej, 
nie widział powodu, by tracić swoich żołnierzy 
w ciągłych szturmach. W głowie świtał mu pomysł 
użycia fortelu, który miał zminimalizować własne 
straty i przyspieszyć zdobycie prestiżowego 
dla Polaków królewskiego grodu. Rozkazał 
zgromadzić w jednym miejscu kilkadziesiąt 
armat, a te ustawione w baterie skierowały 
swoje groźne lufy w jedną część umocnień. 
Czwartego sierpnia na rozkaz Hatzfeldta oddano 
460 strzałów armatnich w jeden odcinek murów 
obronnych. Krzyk rozkazów przerywanych 
hukiem dział, buchający z luf ogień, ostry zapach 
prochu w nozdrzach kanonierów – otaczał ich 
żywioł, który podniecał. Uwijali się jak w transie, 
bo byli we własnej skórze i na swoim miejscu. 

Kiedy padł ostatni wystrzał, świat otoczyła 
gęsta powłoka tego, co tylko może się unosić 
w powietrzu. Cisza towarzysząca rozwiewanym 
z wolna obłokom dymu aż kłuła w uszy. Od 
strony Kazimierza z wolna opadał pył. Po murze 
obronnym na odcinku kilkudziesięciu metrów 
pozostały tylko gruzy. Twierdza nie była już 
szczelnym pasmem umocnień. Potężna wyrwa 
otwierała dostęp nacierającym. Genialny w swojej  
prostocie plan Hatzfeldta ziścił się. Czwartego 
września Jan Kazimierz wjechał na Wawel. 

Feldmarszałek jednak zaniemógł pod Krako- 
wem, prawdopodobnie na tyfus. Przewieziono 

Monat dauerten, endeten für die Schweden wie 
die spätere Belagerung von Tschenstochau.

Der Westfälische Friede von 1648, der den  
Dreißigjährigen Krieg beendete, führte den 
Konfessionsgrundsatz ein, kraft dessen die 
Untertanen die Religion des Herrschers 
annehmen mussten. In Trachenberg bedeutete 
das, dass die Kirche der Protestanten von den drei 
einzigen Katholiken in der Stadt übernommen 
wurde. Der vierte war Feldmarschall Hatzfeldt. 
Als dieser Kriegsveteran begann, im nahe 
gelegenen Prausnitz die katholische Ordnung 
einzuführen, verließen die in der Siedlung 
verbliebenen Bürger hastig ihre Häuser und 
flohen in die Gegend von Oels. Für Schlesien 
war der Dreißigjährige Krieg die Hölle. Von 
anderthalb Millionen Bevölkerung überlebte 
eine Million die Katastrophe. Zerstört wurden  
36 Städte und 1100 Dörfer. Zur Ruine verfielen 
113 Schlösser.

Trotz der Schwächung von Österreich führten 
die Habsburger in ihren Landen, darunter auch 
in Schlesien, die katholische Reaktion ein, die 
auf absolutistischen Regierungen beruhte. Die 
verlassenen bzw. konfiszierten evangelischen 
Güter, die in Böhmen und Schlesien lagen, 
vergab der Kaiser an treue Offiziere. Auf diese 
Weise siedelte sich in diesen Landen der sog. 
neue Adel an. Die Geschlechter der Familien 
Heberstein und Hatzfeldt stellten von da an die 
Stütze der Macht der Habsburger in Schlesien dar.

Im Jahr 1657 gab der Kaiser Hatzfeldt einen 
Befehl, dessen Ausführung dem letzteren die 
Dankbarkeit der Polen einbrachte. Als die 
Schweden Warschau und Krakau besetzten, 
flehte Johann Kasimir den österreichischen 
Kaiser Leopold I. um bewaffneten Beistand 
an. Jener schickte ein riesiges, 16.000 Mann 
umfassendes Corps unter Feldmarschall Melchior  
Hatzfeldt, um Krakau zurück zu erobern. Der 
64jährige Oberbefehlshaber, Condottiere und  
Veteran des Dreißigjährigen Kriegs sah keinen  
Grund, seine Soldaten bei ständigen Sturman-
griffen zu verlieren. Im Kopf hatte er die Idee, 
einen Trick anzuwenden, um die eigenen 
Verluste zu minimalisieren und die Eroberung 
der königlichen Stadt, die für die Polen große 
Bedeutung hatte, zu beschleunigen. Er befahl, 
an einer Stelle einige Dutzend Geschütze zu 
sammeln und diese, zu Batterien aufgestellt, 
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go podwodą do Żmigrodu, a stąd do Powidzka. 
Wydał ostatnie tchnienie 9 stycznia 1658 r. Ciało 
zabalsamowano i złożono w cynowej trumnie. 
Tę umieszczono w krypcie kościoła św. Trójcy 
w Żmigrodzie. Włości żmigrodzkie przypadły 
teraz bratu Hermannowi, który zlecił rzeźbiarzowi 
Achillesowi Kernowi wykonanie dwóch alaba-
strowych tumb grobowych. W jednej spoczęło 
serce feldmarszałka (Lauderbach / Badenia-
Wirtembergia), w drugiej – w kościele św. 
Jakuba w Prusicach – jego trumna. Prusicki 
alabastrowo-marmurowy grobowiec dłuta 
Achillesa Kerna, uznawany jest dziś za arcydzieło 
sztuki rzeźbiarskiej Śląska. Zdobi go dwanaście 
płaskorzeźb ze scenami batalistycznymi, także 
z oblężenia Krakowa.

Ćwierć wieku później, sprzymierzona z Rze- 
cząpospolitą Austria, wobec najazdu turec-
kiego poprosiła o pomoc króla polskiego. 
W tymże, 1683 r. Sobieski zrewanżował się za 
Kraków Austriakom pod Wiedniem. Następcy 
Melchiora z energią zabrali się do budowy 
reprezentacyjnego pałacu w Żmigrodzie. 
Pierwszym jego projektantem był Carlo Rossi 
z synami. Po nich została do dziś frontowa 
ściana imponującej kaplicy, w której stało za 
ołtarzem, umieszczone w srebrnej szkatule 
serce hrabiego Heinricha Hatzfeldta. Kaplica 
wzniesiona w 1683 r. upamiętniała zwycięstwo 
Sobieskiego nad Turkami utożsamiane 
z ocaleniem wiary katolickiej w Europie. Natępny 
architekt - Christoph Hackner, pracował na 
zlecenie żmigrodzkich hrabiów cały rok 1706. 
To on projektował główną bryłę pałacu, jemu 
też Uniwersytet Wrocławski zawdzięcza swój 
imponujący wygląd. Żmigrodzka rezydencja 
Hatzfeldtów stała się po drugiej wojnie ruiną. 
Jednak od 2008 r. zagospodarowaną, wzorcowo 
odnowioną i przystosowaną do zwiedzania. 
W dominium Hatzfeldtów pozostały po 
Hacknerze dwa piękne kościoły - w Korzeńsku 
(1725) i Radziądzu (1735). 

W 1712 r. Franz Hatzfeldt nabył we Wrocławiu 
od książąt wirtembersko-oleśnickich plac 
przylegający do ich pałacu. Tam miała stanąć 
rezydencja hrabiowskiego rodu. Zlecenie na 
projekt i budowę pałacu otrzymał ponownie 
Hackner. Frontowa ściana imponującego gmachu 
przylegała do dzisiejszej ulicy Wita Stwosza. 
Pałac ucierpiał podczas ostrzału Wrocławia  

mit ihren gefährlichen Läufen auf einen Teil 
der Befestigungen zu richten. Am vierten 
August wurden auf Befehl von Hatzfeldt 460 
Kanonenschüsse auf einen Abschnitt der 
Verteidigungsmauern abgegeben. Die Schreie 
der Befehle, unterbrochen durch den Knall 
der Kanonen, das Feuer, das aus den Läufen 
schlug, der scharfe Geruch von Schießpulver in 
den Nasenlöchern der Kanoniere – feuerte sie. 
Sie bewegten sich wie in Trance, da sie in ihrer 
eigenen Haut steckten und an ihrem Ort waren. 

Als der letzte Schluss gefallen war, ungab eine 
dichte Schicht alles, was sich irgendwie in der 
Luft bewegen kannte. Die Stille, der sich langsam 
zersetzenden Qualmwolken begleiteten, stach 
fast in die Ohren. Von Kazimierz aus legte sich 
langsam der Staub. Von der Verteidigungsmauer 
waren auf einem Abschnitt von mehr als fünfzig 
Metern nur Schutt und Asche übrig geblieben. 
Die Festung war kein dichter Befestigungsgürtel 
mehr. Ein riesiges Loch ermöglichte den 
Angreifern den Zutritt. Der in seiner Einfachheit 
geniale Plan von Hatzfeldt war aufgegangen. 
Am vierten September hielt Johann Kasimir auf 
dem Wawel Einzug. 

 
Der Feldmarschall hingegen erkrankte bei 

Krakau, wahrscheinlich an Typhus. Er wurde 
mit der Kutsche nach Trachenberg gebracht, 
und von dort nach Powitzko. Seinen letzten 
Atemzug tat er am 9. Januar 1658. Der Leichnam 
wurde einbalsamiert und in einen Zinnsarg 
gelegt. Dieser wurde in die Krypta der Kirche 
zur Hl. Dreifaltigkeit in Trachenberg gebracht. 
Die Trachenberger Güter fielen jetzt an seinen 
Bruder Hermann, der den Bildhauer Achilles 
Kern beauftragte, zwei Grab-Tumben aus 
Alabaster zu fertigen. In einem ruhte das Herz 
des Feldmarschalls (in Lauderbach/ Baden-
Württemberg), im zweiten - in der Kirche zum 
Hl. Jakub in Prausnitz - sein Sarg. Das Prausnitzer 
Grabmal aus Alabaster und Marmor, das von 
Achilles Kern gefertigt wurde, gilt heute als 
Meisterstück der Bildhauerkunst Schlesiens. 
Geschmückt wird es von zwölf Flachreliefs mit 
Kampfszenen, auch von der Belagerung Krakaus. 
Ein Vierteljahrhundert später bat Österreich 
angesichts des Türkensturms den polnischen 
König um Hilfe. Somit revanchierte sich Sobieski 
1683 bei den Österreich bei Wien für Krakau.
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 Tumba marszałka Hatzfeldta w kościele św. Jakuba w Prusicach 
   Grabstein von Feldmarschall Hatzfeldt in Prausnitz (Fot. M. Mazurkiewicz)
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w 1760 r., kiedy to szalała wojna siedmio-
letnia. Odbudowę obiektu powierzono mło-
demu, niespełna trzydziestoletniemu Carlowi 
Langhansowi, architektowi z Kamiennej Góry 
(Hatzfeldtowie utrzymują, że zachowane rachu-
nki z tej budowy noszą podpis Langhansa. 
W świetle badań Jerzego Kosa, historyka sztuki 
z Wrocławia, autorem pierwotnej koncepcji był 
Isidore Ganevale). Prace trwały dość długo, ale 
ich efekt przewyższył oczekiwania. Zdolnego 
budowniczego zatrudniono później przy 
projektowaniu wnętrz i wysyłano do Wiednia, 
Włoch i Francji, by pogłębiał tam swoją wiedzę. 
Langhans wsławił się na Śląsku budową 
kościołów w Głogowie, Sycowie, Wałbrzychu, 
Dzierżoniowie i wielkopolskim Rawiczu. Kiedy 
poznano się na jego talencie, monarcha wezwał 
go do Berlina i powierzył kierowanie Królewskim 
Urzędem Budowlanym. W stolicy Prus wzniósł 
Langhans swoje największe dzieło - Bramę 
Brandenburską.

Nim to jednak nastąpiło, Hatzfeldtowie zatrudnili 
go przy rozbudowie pałacu w Żmigrodzie. Według  
projektu architekta wzniesiono od podstaw 
nowe skrzydło liczące niespełna 100 metrów. 
Kilkadziesiąt kroków od rezydencji wybudowano 
według projektu Langhansa dużą oranżerię. 

Urodzony w 1681 r. Anton Lothar Hatzfeldt 

Die Nachfolger von Melchior begannen sofort 
in Trachenberg ein repräsentatives Schloss zu 
bauen. Der erste Projektant war Carlo Rossi 
mit seinen Söhnen. Von ihnen ist bis heute 
die Frontwand der imponierenden Kapelle 
erhalten geblieben, in der hinter dem Altar, in 
einer silbernen Schatulle das Herz von Heinrich 
Graf Hatzfeldt stand. Die Kapelle wurde 1683 
zur Erinnerung an den Sieg Sobieskis über 
die Türken errichtet, der mit der Rettung des 
katholischen Glaubens in Europa gleichgesetzt 
wurde. Der nächste Architekt, Christoph Hackner, 
arbeitete das ganze Jahr 1706 im Auftrag 
der Trachenberger Grafen. Er projektierte die 
Hauptform des Schlosses, ihm verdankt auch die 
Universität Breslau ihr imponierendes Aussehen. 
Die Trachenberger Residenz der Hatzfeldts wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg zur Ruine. Jedoch 
wird sie seit 2008 bewirtschaftet, mustergültig 
wieder hergestellt und ist zu besichtigen. Auf 
dem Dominium der Hatzfeldts sind von Hackner 
noch zwei schöne Kirchen geblieben - in Korsenz 
(1725) und Radungen (1735).

Im Jahr 1712 erwarb Franz Hatzfeldt in 
Breslau von den Fürsten von Württemberg-
Oels einen Platz, der an ihr Schloss grenzte. 
Hier sollte die Residenz des Grafen-Geschlechts 
errichtet werden. Den Auftrag für Entwurf und 

 Pałac Hatzfeldtów we Wroclawiu 1722-1760 / Hatzfeldt Palais in Breslau 1722-1760 (Fot. Arch. FF)
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był dziesiątym dzieckiem hrabiego Heinricha. 
Oznaczało to, że ma do wyboru karierę wojskową, 
dworską lub duchowną. Młodzieniec obrał tę 
ostatnią drogę, po czym wyjechał na studia 

Bau des Schlosses erhielt erneut Hackner. Die 
Frontfassade des imponierenden Gebäudes 
grenzte an die heutige ulica Wita Stwosza. 
Beim Beschuss von Breslau im Jahr 1760, im 
Siebenjährigen Krieg, wurde das Palais in 
Mitleidenschaft gezogen. Der Wiederaufbau 
des Objekts wurde dem jungen, knapp 
dreißigjährigen Carl Langhans anvertraut, 
Architekt aus Landeshut. 
Als sein Talent bekannt wurde, rief ihn der 
König nach Berlin und vertraute ihm die Leitung 
des Oberhofbauamtes an. In der Hauptstadt 
Preußens errichtete Langhans sein größtes Werk 
- das Brandenburger Tor. 

Bevor das jedoch geschah, beschäftigte 
ihn Familie Hatzfeldt beim Wiederaufbau des 
Schlosses in Trachenberg. Nach dem Entwurf 
des Architekten wurde ein neuer Flügel, der 
knapp 100 Meter maß, von Grund auf errichtet. 
Keine hundert Schritte von der Residenz entfernt 
wurde nach dem Entwurf von Langhans eine 
große Orangerie gebaut. 

Mit dem Einfall der Preußen und der 
Trennung Schlesiens von Österreich hörten 
die Verfolgungen der Protestanten auf. Der 
König von Preußen war ein rücksichtsloser 
Politiker, Ökonom und Befehlshaber, in 
Fragen der Nationalität und Religion zeigte 

 Pałac książęcy w Żmigrodzie / Herzogl. Schloß Trachenberg (Fot. Arch. M. Borowski)

 Anton Lothar Hatzfeldt (Fot. Arch. FF)
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do Rzymu i tam ukończył Sapienzę. W 1703 r. 
papież udzielił śląskiemu arystokracie osobistej 
audiencji. Później Anton awansował na kanonika 
kapituły wrocławskiej i wikariusza generalnego. 
Podlegało mu sądownictwo kościelne oraz admi- 
nistracja majątkiem kurii. Od dziecka jednak 
zapadał na częste przeziębienia i miał chroniczny 
katar. Ze słonecznej Italii przywiózł też swój 
jedyny nałóg - palenie tytoniu. Być może to 
właśnie przyczyniło się do przedwczesnego 
zejścia z tego świata. Kanonik Hatzfeldt zmarł 
w czterdziestym piątym roku życia, ale nim wydał 
ostatnie tchnienie, zdążył ufundować w rodzi-
nnym latyfundium dwa wspaniałe kościoły, 
wspomniane już - w Korzeńsku i Radziądzu. 

Z najazdem Prus i oderwaniem Śląska od Austrii 
ustały prześladowania protestantów. Król pruski 
był bezwzględnym politykiem, ekonomistą 
i dowódcą, w kwestiach narodowościowych 
i religijnych wykazywał obojętność. W listopadzie 
1741 r. Fryderyk podniósł dominium żmigrodz-
kie do rangi księstwa, a stojącemu na czele 
rodu Franzowi nadał tytuł książęcy, czym spełnił  
marzenia trzech pokoleń Hatzfeldtów. Króla nie 
kosztowało to wiele, złożył podpis na stosow-
nym dokumencie a zyskiwał sobie stronnika, 
który szybko zauważył, że to nie daleki i katolicki 
Wiedeń jest teraz stolicą, lecz bliski i protestancki 
Berlin. Fryderyk przeprowadził także reformę 

er Gleichgültigkeit. Im November 1741 erhob 
Friedrich das Trachenberger Dominium in den 
Rang eines Fürstentums, und Franz, der das 
Oberhaupt des Geschlechts war, verlieht er 
den Fürstentitel, womit er den Traum von drei 
Generationen der Hatzfeldts erfüllte. Mit der 
Zeit begannen die Könige von Preußen, die 
Hatzfeldts mit diplomatischen Missionen nach 
Wien zu entsenden. Ein erstes Beispiel dafür 
war Fürst Franz Ludwig. Allerdings verlor er, 
bevor er Gesandter wurde, fast sein Leben. Über 
Europa ging gerade der Stern von Napoleon auf. 
Dem jungen militärischen Genie gelang es, die 
riesigen Armeen von Österreich und Russland zu 
besiegen. Ohne diese Warnungen zu beachten, 
schickte Friedrich Wilhelm III. Preußen in den 
Krieg mit dem Korsen. Talleyrand benutzte 
einst das folgende Bonmot: Das ist mehr als 
ein Verbrechen - das ist ein Fehler. Wie groß und 
tragisch dieser Irrtum war, davon konnte der 
König von Preußen sich binnen fünf Tagen 
überzeugen. Soviel Zeit benötigten nämlich 
die Franzosen, um beide preußischen Armeen 
in den Schlachten bei Auerstedt und Jena zu 
zerschlagen. Schlimmer als die Niederlage 
an sich erwiesen sich Chaos, Niedergang der 
Institutionen und die komplette Desorganisation 
des Staates. Mehrere Tausend Soldaten der 
riesigen Festungen ergaben sich ohne größere 

 Kościół św. Trójcy w Żmigrodzie. Początek XX w. / Katholische Kirche in Trachenberg, Anfang 20. Jrh.(Fot. Arch. P. Becela)
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administracyjną, która skutkowała podzieleniem 
kraju na powiaty ze starostami na czele. Obcinało 
to w naturalny sposób ambicje arystokratów, bo 
to starosta (landrat) podległy woli monarchy 
sprawował teraz realną władzę (finansową, 
wojskową, sanitarną, podatkową, policyjną) a nie  
wysoko urodzeni magnaci. Wyglądało na to, że co  
król dał Hatzfeldtowi jedną ręką, to drugą zabrał. 

Zastanawiający jest fakt, że Fryderyk II nadał 
tytuł książęcy Hatzfeldtowi, nim władza Prus 
okrzepła na Śląsku. Tytuły te potwierdzali także 
następni pruscy królowie. Hohenzollernowie 
wykorzystywali prawdopodobnie poprzednie, 
wysokie notowania Hatzfeldtów na dworze 
wiedeńskim. Nie bez znaczenia był tu fakt jedno-
ści wyznaniowej tej śląskiej rodziny z, również  
katolickim, domem Habsburgów. Jeszcze cieka- 
wsze jest to, że władcy Prus zaczęli wykorzysty- 
wać dobrze widzianych w Wiedniu Hatzfeldtów 
jako posłów na tamtejszy dwór. Pierwszym tego 
przykładem był książę Franz Ludwig. Zanim 
jednak został posłem, o mało nie postradał życia.

Nad Europą jaśniała właśnie gwiazda Napo- 
leona. Młodemu geniuszowi wojennemu udało  
się pokonać potężne armie Austrii i Rosji. 
Niepomny tej przestrogi Fryderyk Wilhelm III  
włączył Prusy do wojny z Korsykaninem. Talleyrand  

Kampfhandlungen. Sie war es in Magdeburg, 
das von 24.000 Soldaten verteidigt wurde, 
später in Stettin, Küstrin, Breslau oder Graudenz. 
Der König von Preußen floh bis an die Grenze zu 
Russland. Napoleon näherte sich Berlin. Einer 
der wenigen Menschen, die dabei würdig und 
sachlich handelten, war der Gouverneur der 
Hauptstadt - Franz Ludwig Hatzfeldt. Er schickte 
einen geheimen Brief an Major Karl Knesebeck 
vom Generalstab, in dem er die Bewegungen und 
die Zahl der Einheiten des Feindes beschrieb. Die 
Sendung fiel jedoch den Franzosen in die Hände 
und Hatzfeldt wurde am 28. Oktober 1806 
inhaftiert. Da verschaffte sich die verzweifelte 
Fürstin Hatzfeldt, die hochschwanger war, mit 
weiblicher Entschlossenheit eine Audienz bei 
Napoleon. Trotz ihres Zustands eilte sie umso 
schneller zum Schloss Charlottenburg und flehte 
den Kaiser um Gnade für ihren Ehemann an. 
Bekannt ist, wie das Ende des Treffens aussah. So 
hielt Bonaparte, der am Kamin stand, den Brief 
von Hatzfeldt, den einzigen belastenden Beweis, 
in der Hand. Nach dieser “theatralischen Geste” 
(nach Meinung deutscher Historiographen) gab 
er ihn der Fürstin und diese warf den Brief ins 
Feuer. Fürst Hatzfeldt wurde freigelassen. Ein 
zweites Mal war ihm die Muse der Geschichte  

 Wnętrze pałacu / Innenraum (Fot. Arch. FF.)
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użył kiedyś następującego bon mot: To więcej 
niż zbrodnia - to błąd. Jak wielka i tragiczna była 
to pomyłka, król Prus przekonał się w ciągu 
pięciu dni. Tyle czasu bowiem zajęło Francuzom 
rozgromienie obu pruskich armii w bitwach pod 
Auerstödt i Jeną. Gorsze jednak od samej klęski 
okazały się chaos, upadek instytucji i kompletna 
dezorganizacja państwa. Wielotysięczne załogi  
potężnych twierdz poddawały się bez 
większych walk. Tak stało się w bronionym 
przez 24-tysięczną załogę w Magdeburgu, 
później w Szczecinie, Kostrzyniu, Wrocławiu 
czy Grudziądzu. Król Prus uciekł nad granicę 
z Rosją. Napoleon zbliżał się do Berlina. Jednym 
z niewielu ludzi, którzy zachowali się wówczas 
godnie i trzeźwo, był gubernator stolicy - Franz 
Ludwig Hatzfeldt. Wysłał on tajny list do majora 
Karla Knesebecka ze sztabu generalnego, 
w którym opisywał ruchy i ilość oddziałów 
wroga. Przesyłka wpadła jednak w ręce 
Francuzów i 28 października 1806 r. Hatzfeldta 
uwięziono. Dodać wypada, że zachowanie 
pruskich ministrów mogło przyprawić o mdłości. 
Na wyścigi składali Bonapartemu deklaracje 
lojalności i zapierali się własnego króla. Tysiące 
prostych żołnierzy z rozbitej pruskiej armii 
wysyłano do uprawy roli we Francji. Klęskę Prus 

in Trachenberg wohlgesonnen, nach der Nieder- 
lage der Großen Armee in den verschneiten 
Tiefebenen Russlands. Als Bonaparte im nächsten  
Jahr, 1813, begann, erneut anzugreifen, und 

 Pałac od południa / Schoss Trachenberg (Fot. Arch. M. Borowski)

 Płyta z podobizną Wilhelma Kurzbacha
   Grabplatte des Wilhelm von Kurzbach (Fot. I. Kowalski)
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i Prusaków trafnie ujął niemiecki pisarz Theodor 
Fontane: Zamiast honoru mieli tylko pychę. 

Postawa gubernatora Hatzfeldta odbijała się 
szlachetnym blaskiem na tle nędzy moralnej 
innych berlińskich prominentów. Jednakże 
jego list potraktował okupant jako zdradę, 
a ta, jak wiadomo, groziła karą główną - utratą 
głowy. Wówczas zrozpaczona księżna Hatzfeldt, 
będąc w zaawansowanej ciąży, siłą kobiecej 
determinacji wyjednała sobie audiencję u Napo-
leona. Mimo swego stanu popędziła czym 
prędzej na zamek w Charlottenburgu i tam 
błagała cesarza o łaskę dla męża. Wiadomo jak 
wyglądał koniec tego spotkania. Otóż Bonaparte 
stojąc przy kominku dzierżył w ręce list 
Hatzfeldta - jedyny dowód obciążający. Po czym 
„teatralnym gestem” (określenie historiografów 
niemieckich) podał go księżnej - a ta wrzuciła 
list do ognia. Napoleon patrząc półprzytomnej 
Karolinie prosto w oczy miał powiedzieć coś 
w rodzaju: Nie mając dowodu, nie będzie można 
go skazać.

Księcia Hatzfeldta uwolniono. Drugi raz muza 
historii uśmiechnęła się do niego w Żmigrodzie, 
po klęsce Wielkiej Armii na zaśnieżonych 
równinach Rosji. Kiedy w następnym - 1813 r., 
Bonaparte znów zaczął atakować, a jego generał 
Jacques Lauriston zajął Wrocław, doszło do 
spotkania monarchów i przedstawicieli państw, 
które postanowiły zadać Francji ostateczny cios 
i przywrócić pokój dewastowanej wieloletnimi 
wojnami Europie.

4 lipca 1813 r. Rosja i Prusy walczące z Francją, 
podpisały z jej inicjatywy zawieszenie broni. 
Jedna i druga strona wykorzystywała ten 
czas na wzmocnienie sił. Wówczas to koalicja 
antyfrancuska postanowiła wciągnąć do wojny 
inne państwa i opracować plan dalszej kampanii. 
Na miejsce rokowań wybrano pałac Hatzfeldtów 
w Żmigrodzie. Teren Doliny Baryczy, gęsto 
zalesiony i bogaty w stawy, leżący na uboczu 
z dala od dużych szlaków komunikacyjnych, miał 
zapewnić niezbędną dyskrecję.

Ze Szwecji przybył na to spotkanie następca 
tronu Karl Johan, syn byłego napoleońskiego 
generała – Jean Baptiste Bernadotta, którego 
Szwedzi wybrali sobie na króla w 1810 r. Rosję 
reprezentował car Aleksander I, a Prusy - Fryderyk  
Wilhelm III. Nie zabrakło też poselstwa Anglii, ży- 
wotnie zainteresowanej upadkiem Bonapartego.  

sein General Jacques Lauriston Breslau besetzte, 
kam es zu einem Treffen von Monarchen und 
Staatsvertretern, die beschlossen, Frankreich 
den letzten Stoß zu versetzen und den 
Frieden im vom langjährigen Krieg zerstörten 
Europa wiederherzustellen. Am 4. Juli 1813 
unterzeichneten Russland und Preußen, 
die gegen Frankreich kämpften, auf dessen 
Initiative einen Waffenstillstand. Beide Seiten 
nutzten diese Zeit, um Kräfte zu bündeln. 
Da beschloss die antifranzösische Koalition, 
andere Staaten in den Krieg einzubeziehen 
und einen Plan für den weiteren Feldzug 
auszuarbeiten. Als Ort für die Verhandlungen 
wurde das Schloss der Hatzfeldts in Trachenberg 
gewählt. Das Gelände des Bartsch-Tals, dicht 
bewaldet und reich an Teichen, abseits von 
großen Verkehrsverbindungen gelegen, sollte 
die notwendige Diskretion gewährleisten. Aus  
Schweden kam zu diesem Treffen der Thronfolger  
Karl Johan, Sohn des ehemaligen napoleonischen 
Generals, Jean Baptiste Bernadotte, den die 
Schweden 1810 zum König gewählt hatten. 
Russland wurde von Zar Alexander I. vertreten 
und Preußen von Friedrich Wilhelm III. Ebenfalls 
vertreten war ein Gesandter Englands, der stark 
am Niedergang von Bonaparte interessiert war.  

 Carolina von Hatzfeldt u Napoleona 
   Carolina v. Hatzfeldt und Napoleon (Fot. Arch. Hatzfeldt)

RUND UM TRACHENBERG 
UND FÜRSTLICHE FAMILIE VON HATZFELDT

WOKÓŁ ŻMIGRODU  
I HATZFELDTÓW



69

Austrię reprezentował hrabia Philipp Stadion.
Rosji i Prusom przyświecał jeden cel - włączenie 

do antyfrancuskiej koalicji Szwecji i Austrii. 
Początek rokowań nie nastrajał optymizmem. 
Karl Johan Bernadotte niechętnie patrzył na 
udział Szwecji w działaniach militarnych. Wiele 
do stracenia miała także Austria, która 27 czerwca 
podpisała z Francją konwencję pokojową. 
Francuski Szwed uzależnił przystąpienie swo-
jego kraju do koalicji od stanowiska Austrii, 
której postawa była, oględnie mówiąc, chwiejna. 
Dopiero elokwencja jej przedstawiciela oraz 
odręczny list monarchy austriackiego do Karla 
Johana przełamały opory tego ostatniego. Nota 
cesarza Franciszka do królewicza szwedzkiego 
zawierała takie sformułowanie: Wasze talenty 
i poświęcenie niezwykle przydadzą się do wspólnej 
sprawy. Nazywał go też „bratem” i „kuzynem”, 
które to bratanie musiało nowo upieczonego 
Szweda wbić w dumę. Bowiem gaskońska krew 
Bernadottów miała tyle wspólnego z krwią 
królów co onanizm z prawdziwą miłością.

Kiedy przedstawiciele państw ustalili wspól- 
ne stanowisko, do rokowań przystąpili genera- 
łowie. Ich głównym zadaniem było skonstruo-
wanie szczegółowego planu dalszej wojny. 
Postanowienia, jakie zawarto 12 lipca 1813 r. 
w Żmigrodzie, ujęto w sześciu punktach:
1. Utworzone zostaną trzy armie, które ruszą 

w kierunku Francuzów.
2. Główna armia sprzymierzonych zgrupuje się 

w Czechach.
3.  Część Armii Śląskiej Blüchera uda się do 

Czech, aby wzmocnić główne siły.
4. Reszta Armii Śląskiej wyruszy na zachód, aby 

połączyć się z wojskiem szwedzkim; będzie 
przy tym unikać potyczek z wrogiem.

5. Część sił szwedzkich pozostanie w pobliżu 
Lubeki i Hamburga, by blokować oddziały 
duńskie i francuskie. Pozostałe wojska 
w liczbie 70 tysięcy ruszą w kierunku Łaby.

6. W przypadku uderzenia Bonapartego na 
główne siły sprzymierzonych w Czechach, 
Szwedzi zaatakują go od tyłu.

Mimo różnych, często nieoczekiwanych wy-
padków i kolei losu, plan wojny został w swoich  
głównych zarysach zachowany. Złamał go 
Gebhard Blücher - „Marszałek Naprzód”, nazywany 
tak od ciągle powtarzanej komendy: Naprzód! 
(Vorwärts!). On właśnie zapoczątkował serię 

Österreich wurde von Graf Philipp Stadion vertreten.
Russland und Preußen hatten nur ein Ziel  

- Schweden und Österreich in die antifranzösische  
Koalition aufzunehmen. Der Anfang der Verhan-
dlungen war nicht sehr optimistisch. Karl Johann  
Bernadotte mochte eine Beteiligung Schwedens  
an militärischen Maßnahmen nur ungern zuges- 
tehen. Viel zu verlieren hatte auch Österreich, das  
am 27. Juni eine Friedenskonvention mit  
Frankreich unterzeichnet hatte. Der Vertreter  
Schwedens machte den Beitrag seines Landes  
zur Koalition von der Haltung Österreichs 
abhängig, die gelinde gesagt, schwankend war.  
Erst die Eloquenz ihres Vertreters und ein 
handschriftlicher Brief des österreichischen Mo-
narchen an Karl Johan brachen den Widerstand  
des letzteren. Nachdem die Vertreter der Staaten  
eine gemeinsame Haltung ausgearbeitet hatten,  
machten sich die Generäle an die Verhandlungen.  
Ihre Haupta-ufgabe war es, einen detaillierten  
Plan für den weiteren Krieg zu konstruieren. 
Die Bestimmungen, die am 12. Juli 1813 in 
Trachenberg verabs-chiedet wurden, wurden in 
sechs Punkten aufgenommen:
1. Es werden drei Armeen eingerichtet, die 

gegen die Franzosen ziehen.
2. Die Hauptarmee der Verbündeten sammelt 

sich in Böhmen.

 Rzeźba w pałacowym parku / Skulptur im Schlosspark (Fot. I. Kowalski)
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zwycięstw, które skończyły się pokonaniem 
Napoleona. Pobił Francuzów nad Kaczawą, pod 
Lipskiem i Waterloo. Stał na czele Armii Śląskiej, 
jedynej zdolnej do skutecznej walki z wojskami 
Korsykanina. Za te zasługi podniesiono Blüchera  
do godności książęcej, nadano mu też na  
Dolnym Śląsku majątek Krobielowice, gdzie  
wiekowy dowódca dokonał żywota. Marszałek 
nie zaznał spokoju nawet po śmierci i dziś nie  
wiadomo, gdzie zniknęła trumna z jego szcząt- 
kami. Ulubioną zabawą żołnierzy sowieckich  
w 1945 r. było opróżnianie krypt w kościołach 
i grobowcach – a to za sprawą szukania koszto- 
wności. Nieziemską radość sprawiało im wno-
szenie zwłok do domów. Śmiali się do rozpuku 
słuchając wrzasku wystraszonej gospodyni, 
która ujrzała w korytarzu czy na swoim łożu na 
wpół spróchniałego trupa z innej epoki.

Podczas gorących dni rokowań, nieobecny 
w swym żmigrodzkim pałacu był książę Franz  
Ludwig. Przebywał bowiem u wód - a decyzję 
o lokalizacji spotkania w siedzibie Hatzfeldtów 
podjął król Prus. Wieści w owym czasie rozcho-
dziły się dość wolno. Fryderyk Wilhelm III napisał 
kurtuazyjnie do nieobecnego gospodarza:

- Z satysfakcją donoszę, iż doznałem w Wasz-
mości pałacu wszelkich wygód. Chętnie też przy 
innej sposobności spotkam się tam z Panem.

Mimo tajemnicy i rokowań w odludnym oraz  
trudno dostępnym rejonie, Napoleon dowiedział  
się o żmigrodzkim układzie. Dysponował świet- 
nie zrozwiniętą siecią szpiegowską. Historia 
jednak kieruje się swoją logiką i klęski Bonapar- 
tego nie powstrzymała nawet znajomość planów  
przeciwnika. Dziwna to była postać. Genialnemu 
prowadzeniu operacji taktycznych towarzyszyły 
kardynalne błędy strategiczne. Do nich należy  
zaliczyć zbędny podbój Hiszpanii - i tak odgro- 
dzonej pasmem górskim Pirenejów, poprowa-
dzenie armii do Egiptu i w końcu wygubienie jej 
w Rosji, skąd wróciło 10% żołnierzy.

Kiedy do żmigrodzkiego pałacu zjechali się  
w lipcu 1813 r. monarchowie, posłowie i ich świty, 
zapanowała gorączkowa atmosfera. Mieszały się 
rozmowy prowadzone półgłosem po niemiecku, 
francusku i rosyjsku. Głównie jednak słyszało 
się francuski - język dyplomacji i wyższych sfer.  
Kolorowym mundurom, zaaferowanym twarzom  
i brzęczącym szablom adiutantów, przyglądała 
się z nieskrywanym zaciekawieniem ośmioletnia 

3. Ein Teil der Schlesischen Armee von Blücher 
begibt sich nach Böhmen, um die Hauptkräfte 
zu stärken.

4. Der Rest der Schlesischen Armee zieht nach 
Westen, um sich mit dem Schwedischen Heer 
zu verbinden; dabei werden Gefechte mit 
dem Feind vermieden.

5. Ein Teil der schwedischen Streitkräfte bleibt 
in der Nähe von Lübeck und Hamburg, um 
die dänischen und französischen Einheiten 
zu blockieren. Die übrigen Heere ziehen mit 
70.000 Soldaten in Richtung Elbe.

6. Falls Bonaparte die Hauptstreitkräfte der 
Verbündeten in Böhmen angreift, greifen die 
Schweden ihn von hinten an.

Trotz unterschiedlicher, oft unerwarteter 
Zwischenfälle und Schicksalsschläge blieb der 
Kriegsplan in seinen groben Zügen erhalten. 
Gebrochen hat ihn Gebhard Blücher “Marschall 
Vorwärts”, der so genannt wurde, weil er den 
Befehl: Vorwärts! ständig wiederholte. Er war 
es, der eine Siegesserie begann, die mit der 
Bezwingung Napoleons endete. Er schlug die 
Franzosen an der Katzbach, bei Leipzig und 
Waterloo. Er stand an der Spitze der Schlesischen 
Armee, die als einzige fähig war, erfolgreich 

 Witraż z herbem Hatzfeldtów w kościele w Radziądzu.
   Hatzfeldsche Glasfenster in Radungen (Fot. I. Kowalski)
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dziewczynka, najstarsza z dzieci księcia Hatzfeldta.  
Nikt na nią nie zwracał uwagi. Pokojówki 
uwijały się jak w ukropie, nawet guwernantkom 
przydzielono inne zajęcia. Mała Sophie ze 
zdumieniem skonstatowała fakt pojawienia 
się w ich pałacu wielkiego świata: cara, króla, 
premiera Prus, dyplomatów, ministrów i genera-
łów. Kiedyś ten wielki świat miał usłyszeć o niej. 

Sophie wydano w siedemnastym roku życia 
za Edmunda Hatzfeldta, spokrewnionego 
z Hatzfeldtami żmigrodzkimi. Pan młody był 
bogatym magnatem nadreńskim. Hrabina 
powiła dwóch synów i córkę: Alfreda, Melanie 
i Paula. Małżeństwo to jednak nie miało 
przed sobą przyszłości. Hrabia Hatzfeldt był 
bowiem człowiekiem zimnym, wyniosłym 
i zadufanym w sobie. Sophie miała natomiast 
silną indywidualność, rozsadzającą sztywne 
ramy ówczesnych wyobrażeń o małżeństwie. Ze 
swoją zdolnością empatii, zmysłem społecznym 
i temperamentem nie nadawała się na uległą 
małżonkę sztywnego arystokraty. Ten, żyjący 
z kochanką, wniósł pozew rozwodowy, w którym  
oskarżał żonę o „włóczenie się po świecie z awan- 
turnikami różnego autoramentu” i „notoryczne  
cudzołóstwo”. Wniesiona do sądu sprawa miała 
równie burzliwy przebieg, jak czasy, w których się 

gegen die Truppen des Korsen zu kämpfen. 
Für diese Verdienste wurde Blücher in den 
Fürstenrang erhoben, außerhalb erhielt er das 
Anwesen Krieblowitz in Niederschlesien, wo 
der greise Befehlshaber seinen Lebensabend 
verbrachte. Trotz der Geheimhaltung und der 
Verhandlungen in einem abgelegenen und 
schwer zugänglichen Gebiet, erfuhr Napoleon 
von dem Trachenberger Bündnis. Er verfügte 
über ein hervorragend entwickeltes Netz 
von Spionen. Die Geschichte wird jedoch 
von einer eigenen Logik gelenkt und die 
Niederlage Bonapartes konnte nicht mal 
dadurch aufgehalten werden, dass er die Pläne 
des Gegners kannte. Er war eine seltsame 
Persönlichkeit. Die Genialität von taktischen 
Operationen wurden von strategischen 
Kardinalfehlern begleitet. Dazu ist die unnötige 
Eroberung Spaniens zu rechnen - das ohnehin 
vom Berggürtel der Pyrenäen umgeben war, 
das Führen der Armee nach Ägypten, um sie 
nachher in Russland zu verlieren: Nur 10% der 
Soldaten zurück.

Als sich im Juli 1813 auf dem Schloss Trachen-
berg Monarchen, Gesandte und deren Gefolge 
trafen, herrschte eine hitzige Atmosphäre. Es 
mischten sich halblaut geführte Gespräche 
auf Deutsch, Französisch und Russisch. Haupt-
sächlich war allerdings das Französische zu 
hören - die Sprache der Diplomatie und der 
höheren Sphären. Die bunten Uniformen, die 
geschäftigen Gesichter und rasselnden Säbel 
der Adjutanten schaute sich mit unverhüllter 
Neugier ein achtjähriges Mädchen an, das 
älteste Kind des Fürsten Hatzfeldt. Niemand 
achtete auf sie. Die Zimmermädchen waren 
ständig auf Trab, selbst den Gouvernanten 
wurden andere Aufgaben zugeteilt. Die kleine 
Sophie stellte mit Erstaunen fest, dass die große 
weite Welt in ihr Schloss gekommen war: der 
Zar, der König, der Premierminister von Preußen, 
Diplomaten, Minister und Generäle. Irgendwann 
würde die Welt von ihr hören. Sophie wurde 
im Alter von siebzehn Jahren mit Edmund 
Hatzfeldt verheiratet, der mit den Trachenberger 
Hatzfeldts verwandt war. Der Bräutigam war 
ein reicher rheinländischer Magnat. Die Gräfin 
brachte zwei Söhne und eine Tochter zur 
Welt. Alfred, Melanie und Paul. Die Ehe hatte 
jedoch keine Zukunft. Graf Hatzfeldt war ein  Sophie von Hatzfeldt (Fot. Arch. FF)
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toczyła. Wiosna Ludów objawiła się w państwach 
niemieckich pustoszeniem pałaców, paleniem 
młynów i fabryk. Chłopi niszczyli dokumenty 
zawierające ich powinności względem dworu.  
Robotnicy strajkowali domagając się polepsze- 
nia warunków i wyższych płac. W gorących 
czasach niepokojów społecznych hrabina 
poznała w Düsseldorffie młodego, 22-letniego 
socjalistę z Wrocławia - Ferdynanda Lassalla. 
Ów zdolny adwokat został jej obrońcą. 
Podczas posiedzeń sądu dawał upust swoim 
krasomówczym talentom i w niedługim czasie 
stał się najlepszym oratorem w Niemczech. To, 
oraz towarzysząca mu charyzma sprawiły, że 
Lassalle wyrósł wkrótce na przywódcę ruchu 
socjalistycznego. Proces sądowy Hatzfeldtów, 
równie burzliwy jak głośny, budził zrozumiałą 
sensację i zwrócił uwagę działaczy politycznych: 
Wolffa, Engelsa i Marksa. Patrzyli oni z podziwem 
na upór hrabiny, z jakim starała się zrzucić jarzmo 
nieszczęśliwego małżeństwa i arystokratycznego 
pochodzenia, które dyktowało jej normy 
zachowań i sztywność obyczajową. Jej zmagania 
urosły do symbolu walki klasowej, dlatego 
relacje z procesu drukowane były w broszurach, 
ulotkach i pismach. Na bieżąco informował 
o tym Marks w swojej, wydawanej w Kolonii 
„Nowej Gazecie Reńskiej”. Gorący czas rewolucji 
1848 r. i zataczającej coraz szersze kręgi afery 
rozwodowej, z której Lassalle uczynił okazję 
do wystąpień piętnujących podłość Hatzfeldta 
i jego klasy, wzbogacony został o wątek 
kryminalny. Otóż adwokat - socjalista zainicjował 
kradzież kasety, który to przedmiot należał 
do kochanki hrabiego. Szkatułka zawierała 
materiały obciążające Hatzfeldta, co jednak nie 
przeszkodziło sądowi w skazaniu Lassalla na 
więzienie.

Trwający cztery lata proces zakończył się 
rozwodem. Hrabinę i Lassalla połączyła bliska 
i zgoła nieplatoniczna przyjaźń. Ona wyznaczyła 
mu dożywotnią rentę, co pozwoliło młodemu 
trybunowi jeździć po kraju, porywać tłumy 
i w końcu założyć Powszechny Niemiecki 
Związek Robotników. Sophie Hatzfeldt została 
matką chrzestną ruchu robotniczego, stając na 
czele frakcji Lassalla, gdy nastąpił podział tej 
partii w 1868 r. Drogi Marksa i Lassalla rozeszły 
się sześć lat wcześniej. Wrocławianin opowiedział 
się za koncepcją Bismarcka polegającą na 

kalter, überheblicher und selbstgefälliger 
Mensch. Sophie hingegen war eine starke 
Individualistin, die den steifen Rahmen der 
damaligen Vorstellungen der Ehe sprengte. Die 
Sache, die vor Gericht ging, nahm einen ähnlich 
stürmischen Verlauf wie die Zeiten, in denen sie 
stattfand. Die Revolution von 1848-1849 machte 
sich in den deutschen Landen bemerkbar, 
in dem Schlösser leer wurden, Mühlen und 
Fabriken nieder gebrannt wurden. Bauern 
vernichteten die Dokumente, die ihre Pflichten 
gegenüber dem Hof enthielten. Arbeiter 
streikten und forderten eine Verbesserung der 
Bedingungen und höhere Löhne. In den heißen 
Zeiten der sozialen Unruhen lernte die Gräfin in 
Düsseldorf einen jungen, 22jährigen Sozialisten 
aus Breslau kennen - Ferdinand Lassalle. Jener 
fähige Rechtsanwalt wurde ihr Verteidiger. 
Bei den Sitzungen des Gerichts zeigte er sein 
rhetorisches Talent und wurde bald einer der 
besten Redner in Deutschland. Das und das 
Charisma, das er hatte, bewirkten, dass Lassalle 
bald zum Führer der sozialistischen Bewegung 
wurde. Der Gerichtsprozess der Hatzfeldts, der 
so stürmisch wie lautstark geführt wurde, wurde 
verständlicherweise zu einer Sensation und 
weckte das Interesse politischer Funktionäre: 
Wolff, Engels und Marx. Sie schauten mit 
Bewunderung auf die Hartnäckigkeit der Gräfin, 
mit der sie das Joch der unglücklichen Ehe 
und der aristokratischen Herkunft abwerfen 
wollte, die ihr Verhaltensnormen und steife 
Sitten diktierte. Ihre Bemühungen erwuchsen 
zum Symbol für den Klassenkampf, deshalb 
wurden die Berichte vom Prozess in Broschüren, 
Flugblättern und Zeitschriften gedruckt. 
Marx informierte laufend in seiner, in Köln 
erscheinenden “Neuen Rheinischen Zeitung” 
darüber. Die heiße Zeit der Revolution von 1848 
und die Scheidungsaffäre, die immer größere 
Kreise zog, bei der Lassalle die Gelegenheit 
nutzte, um bei Auftritten die Niedertracht von 
Hatzfeldt und seiner Klasse zu ächten, wurde 
noch um einen kriminellen Aspekt bereichert. 
So initiierte der sozialistische Rechtsanwalt 
den Diebstahl einer Kassette, die der Geliebten 
des Grafen gehörte. Die Schatulle enthielt 
Materialien, die Hatzfeldt belasteten, was das 
Gericht allerdings nicht davon abhielt, Lassalle 
zu einer Haftstrafe zu verurteilen.
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zjednoczeniu Niemiec pod berłem Prus. On też 
wytyczył linię działania ruchu robotniczego, 
która zachowała swą aktualność do dziś. 
Zaproponował, by robotnicy zorganizowali się 
w partię, ta z kolei weszła w drodze wyborów 
do parlamentu aby w ten sposób zyskać wpływ 
na treść ustaw i władzę. Tak z grubsza wygląda 
kamień węgielny niemieckiej SPD. 

Marksowi marzyła się powszechna rewolucja, 
która na zawsze miała doprowadzić proletariat 
do władzy. Kiedy zamieszkał w Londynie, zarob-
kował jako korespondent wrocławskiej „Neue 
Oder Zeitung”. We wrocławskim Archiwum 
Państwowym zachowało się do dzisiaj kilka 
jego odręcznych listów. Marks utrzymywał się 
też z datków od rodziny i ciągłych subwencji od 
zamożnego Engelsa. Żył z żoną na granicy nędzy 
w biednej dzielnicy Londynu.

- Zamiast pisać „Kapitał” lepiej byś go zrobił 
- łajała go matka. On jednak wolał pędzić 
cygański żywot wylegując się w łóżku, trawiąc 
czas na dyskusjach o przebudowie świata 
i pisząc. Rozbieżność między jego planami 
a rzeczywistością dawała komiczne efekty. 
Kiedy miał pieniądze żył jak polski szlachcic, 
zgodnie z zasadą „zastaw się a postaw się” - 
wyszukane potrawy, koniak i drogie cygara... 
Wówczas wydawał więcej niż miał, co nie 
przeszkadzało mu głosić haseł o oszczędności, 
rewolucji, akumulacji kapitału i takiej czy innej 
moralności. Mówiąc wciąż o krzywdzie ludu 
spłodził swojej służącej dziecko, po czym ubłagał 
zamożnego Englesa, by przyznał się do ojcostwa 
łącznie z finansowymi skutkami tego faktu. 
Nie interesowała go nędza ani sposób życia 
pracowników fizycznych. Robotnicy w planach 
Marksa byli instrumentami - powinni wywołać 
rewolucję i zawładnąć warsztatami pracy oraz 
fabrykami.

Nawet po rozstaniu, Lassalle nie zerwał 
kontaktu z Sophie Hatzfeldt. Był uznanym 
trybunem ludowym i idolem robotników. 
W czasie jednego z objazdów poznał nową muzę  
- Helenę von Dönninges, córkę bawarskiego 
dyplomaty. Połączeni gorącym uczuciem, po- 
stanowili się pobrać. Różnili się w jednym - 
Ferdynand całą sprawę pragnął załatwić legal- 
nie, poprzez zgodę jej ojca. Ona - w porywie 
romantyzmu - chciała wyjechać za granicę i tam,  
wbrew wszystkim, stanąć przed ołtarzem. Kiedy  

Der vier Jahre dauernde Prozess endete mit 
der Scheidung. Sophie Hatzfeldt wurde zur Patin 
der Arbeiterbewegungen, indem sie an der 
Spitze der Lassalle-Fraktion stand, als 1868 die 
Spaltung dieser Partei eintrat. Die Wege von Marx 
und Lassalle trennten sich sechs Jahre zuvor. 
Der Breslauer sprach sich für die Konzeption 
Bismarcks aus, die darauf beruhte, Deutschland 
unter dem Zepter Preußens zu vereinen. Er 
steckte auch die Handlungsrichtungen der 
Arbeiterbewegung ab, die bis heute aktuell 
geblieben sind. Er schlug vor, dass sich die 
Arbeiter in einer Partei organisierten, diese 
hingegen auf dem Weg von Wahlen ins 
Parlament gelangen sollte, um auf diese Weise 
Einfluss auf den Inhalt von Gesetzen und 
Macht zu bekommen. So sah in groben Zügen 
der Grundstein der deutschen SPD aus. Marx 
träumte von einer umfassenden Revolution, die 
das Proletariat für immer an die Macht bringen 
sollte. Die Divergenzen zwischen seinen Plänen 
und der Wirklichkeit zeigte komische Effekte. 
Als er Geld hatte, lebte er wie ein Adeliger, nach 
dem Prinzip “Nobel geht die Welt zugrunde” - 
exquisites Essen, Cognac und teure Zigarren... 
Dann gab er mehr Geld aus als er besaß, was 
ihn nicht davon abhielt, Schlagworte von 
Sparsamkeit, Revolution, Kumulation von Kapital 
und dieser oder jener Moral zu verkünden. 
Während er ständig vom Unrecht gegenüber 
dem Volk sprach, machte er seiner Bediensteten 
ein Kind, wonach er den vermögenden Engels 
anflehte, sich zur Vaterschaft zu bekennen 
und die finanziellen Folgen zu übernehmen. 
Weder Armut noch Lebensweise von Arbeitern 
interessierten ihn. Die Arbeiter waren in den 
Plänen von Marx Instrumente - sie sollten die 
Revolution hervorrufen und die Arbeitsstätten 
und Fabriken in ihre Macht bringen.

Sogar nach der Trennung blieb Lassalle mit 
Sophie Hatzfeldt in Kontakt. Er war anerkannter 
Volkstribun und Idol der Arbeiter. Bei einer seiner 
Touren lernte er eine neue Muse kennen - Helene 
von Dönninges, Tochter eines bayerischen 
Diplomaten. Sie waren durch heiße Gefühle 
verbunden und beschlossen, zu heiraten. In 
einem unterschieden sie sich - Ferdinand wollte 
die Sache legal regeln, mit Einverständnis ihres 
Vaters. Sie wollte in einem Anfall von Romantik 
ins Ausland gehen und dort, allem zum Trotz 
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Lassalle wyjednał zgodę na ślub u przyszłego  
teścia, rozwścieczona takim drobnomieszczań-
stwem Helena wróciła do poprzedniego narze-
czonego. Zrozpaczony i upokorzony lider 
socjalistów począł pisać obraźliwe listy do pana 
von Dönninges, oraz aktualnego narzeczonego 
swojej ukochanej. Ten ostatni - Janko von 
Rakovitz, wyzwał Ferdynanda na pojedynek. 
Rankiem, 27 sierpnia 1864 r., na przedmieściach 
Genewy padły dwa strzały. Ugodzony śmiertelnie 
Lassalle zmarł cztery dni później.

Hrabina Hatzfeldt postanowiła pochować 
przyjaciela w Berlinie. Sprzeciwiła się temu 
matka nieżyjącego - Rozalia, kobieta znana 
w okolicach wrocławskiego rynku z długiego 
języka i skłonności do kłótni. Na jej życzenie 
policja zarekwirowała trumnę ze zwłokami syna, 
wiezioną pociągiem ze Szwajcarii do stolicy Prus. 
Ona też zdecydowała o pochówku na Cmentarzu 
Żydowskim (przy ul. Ślężnej) we Wrocławiu. 
Obecna na pogrzebie Sophie Hatzfeldt miała 
skierować do Rozalii tylko jedno zdanie:

- Jest pani gęsią, która urodziła orła.
Na czym polegała niezwykłość tej kobiety? 

Odważyła się złamać sztywne formy obyczajowe, 
właściwe jej sferze i czasom, w których żyła. 
Przyjacielem Sophie został młodzieniec w wieku 
jej starszego syna - Alfreda. Do tego Lassalle 
miał żydowskie pochodzenie. Ten mezalians, 
zwrócony przeciw ówczesnemu porządkowi 
świata, łamał obowiązujące normy i świadczył 
o wielkiej odwadze hrabiny. Ona - urodzona 
w książęcej rodzinie, aktywnie działała w ruchu 
robotniczym. Gdy doszło do podziału partii, 
stanęła na czele frakcji lassalczyków. Takie 
zachowanie pruskiej arystokratki było równie 
niepojęte, jak fakt wschodu słońca na zachodzie. 
W leksykonach i encyklopediach niemieckich 
z przełomu wieków, przy nazwisku Sophie 
Hatzfeldt, nie pada ani jedno słowo negatywnej 
oceny. Najwyraźniej niezłomność i dzielność tej 
kobiety jeszcze po latach budziły powszechny 
respekt w sztywnej, wilhelmińskiej Rzeszy, gdzie 
rządził junkierski kodeks moralny.

Brat Sophie, zgodnie z prawem majoratu, 
odziedziczył tytuł książęcy i dobra żmigrodzkie. 
Jego małżeństwo, podobnie jak starszej siostry, 
skończyło się rozwodem. Pierwszą żoną arystokraty 
była hrabina Reichenbach z Goszcza. Ich syn - 
Stanislaus, poległ w wieku 39 lat pod Amiens, 

vor den Traualtar treten. Nachdem Lassalle 
von seinem zukünftigen Schwiegervater die 
Einwilligung zur Heirat eingeholt hatte, kehrte 
die durch solch kleinbürgerliches Verhalten 
wütende Helene zu ihrem vorherigen Verlobten 
zurück. Der verzweifelte und gedemütigte 
Sozialistenführer begann, beleidigende Briefe 
an Herrn von Dönninges und den aktuellen 
Verlobten seiner Liebsten zu schreiben. Letzterer, 
Janko von Rakovitz, forderte Ferdinand zum 
Duell. Am Morgen des 27. August 1864 fielen 
in einem Vorort von Genf zwei Schüsse. Der 
tödlich getroffene Lassalle starb vier Tage später. 
Gräfin Hatzfeldt beschloss, den Freund in Berlin 
beizusetzen. Dem widersetzte sich die Mutter 
des Verstorbenen, Rosalie, die in Breslau für ihr 
spitzes Mundwerk und ihre Streitsucht bekannt 
war. Auf ihren Wunsch hin requirierte die Polizei 
den Sarg mit dem Leichnam ihres Sohnes, der 
mit dem Zug aus der Schweiz in die preußische 
Hauptstadt gebracht wurde. Sie entschied auch 
über die Beisetzung auf dem Alten Jüdischen 
Friedhof (heute ul. Ślężna) in Breslau. Die bei der 
Beerdigung anwesende Sophie Hatzfeldt soll 
nur einen Satz zu Rosalie gesagt haben: - Sie sind 
eine Gans, die einen Adler geboren hat. 

In deutschen Lexika und Enzyklopädien von 
der Jahrhundertwende fällt beim Namen Sophie 
Hatzfeldt kein einziges negatives Wort. Ganz 
offensichtlich weckten die Unerschütterlichkeit 
und Tapferkeit dieser Frau noch Jahre später 
allgemeinen Respekt im steifen, wilhelminischen 
Kaiserreich, in dem der Moral-Codex der 
Junker galt. Der Bruder von Sophie erbte nach 
dem Majoratsprinzip den Fürstentitel und 
die Trachenberger Güter. Seine Ehe endete, 
ähnlich wie die seiner älteren Schwester, mit der 
Scheidung. Die erste Ehefrau des Aristokraten 
war Gräfin Reichenbach aus Goschütz. Ihr 
Sohn Stanislaus fiel im Alter von 39 Jahren 
bei Amiens, im preußisch-französischen Krieg 
1870-1871. Der Fürst heiratete in zweiter Ehe 
die Baronin von Nimptsch. In dieser Ehe wurde 
Hermann II. geboren, der zukünftige Erbe des 
Trachenberger Dominiums. Er wurde, nachdem 
er Jura in Genf, Göttingen und Berlin studiert 
hatte, Reichstagsabgeordneter der kleinen, 
aber einflussreichen Reichspartei. In ihr waren 
Vertreter großer Landgüter, Industrielle und 
Staatsbeamte vereint. Das geschickte Vorgehen 
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podczas wojny francusko-pruskiej 1870-1871. 
Książę ożenił się po raz drugi z baronową von 
Nimptsch. Z tego związku urodził się Hermann 
II, przyszły dziedzic dominium żmigrodzkiego. 
To on - po studiach prawniczych w Genewie, 
Getyndze i Berlinie, wszedł do Reichstagu jako  
poseł nielicznej, ale wpływowej Partii Rzeszy. 
Skupiała ona przedstawicieli wielkiej własności 
ziemskiej, przemysłowców i urzędników państwo-
wych. Zręczne postępowanie i zdolności dyplo-
matyczne młodego księcia dostrzegł wkrótce 
Bismarck. Kanclerz uwikłał państwo w politykę 
Kulturkampfu - zwalczania wpływów katolickich 
w Rzeszy. Po kilku latach dostrzegł fiasko 
swoich działań, zaczął więc szukać zbliżenia 
z Watykanem. Wówczas wysłał z tajną misją do 
papieża Hermanna Hatzfeldta. Jego osoba była 
wyraźnym sygnałem pojednania dla Stolicy 
Apostolskiej, bo właśnie Hatzfeldtowie stanowili 
opokę katolicyzmu na Śląsku od XVII wieku. 
Przełomowym dla zdolnego parlamentarzysty 
i polityka był rok 1894. Wtedy powołano go na 
stanowisko nadprezydenta Śląska. 

Prowincja Śląska, rozciągająca się od Katowic 
przez Opole i Wrocław po Zgorzelec, cierpiała 
na niewydolność komunikacyjną. Olbrzymi 
górnośląski potencjał surowcowy i przemysłowy 
(rudy metali, węgiel, koks, nawozy, stal) nie 
mógł znaleźć ujścia, czyli dotrzeć do rynków 
zbytu. Koleje były niewydolne a transport nimi 
trzykrotnie droższy niż w USA. Hatzfeldt przy 
obejmowaniu tego wysokiego urzędu postawił 
sobie dwa główne zadania – stworzenie systemu 
zapobiegającego powodziom i sprawienie, by 
Odra stała się arterią komunikacyjną. Uczynienie 
tej rzeki w pełni żeglowną miało kapitalne zna-
czenie dla gospodarki Śląska. Wówczas byłaby 
ona głównym szlakiem komunikacyjnym i naj-
tańszą drogą transportu łączącą Górny Śląsk 
z Wielkopolską, Berlinem i Bałtykiem. 

Kiedy w 1897 Odra wylała, jej górskie dopływy 
zmyły dosłownie Kotlinę Kłodzką i Jeleniogórską. 
Nadprezydent wymógł wówczas na berlińskim 
rządzie przeznaczenie wielkich sum na budowę 
zbiorników retencyjnych, tam, śluz i wałów 
przeciwpowodziowych przy rzekach tworzących 
lewe dorzecze Odry. Wielkie masy wody, 
spływające z Sudetów każdej wiosny, czyniły 
wiele szkód i groziły katastrofą. Z inicjatywy 
Hatzfeldta opracowano wówczas plany budowy 

und die diplomatischen Fähigkeiten des jungen 
Fürsten erkannte schon bald Bismarck. Den 
Durchbruch für den begabten Parlamentarier 
und Politiker bildete das Jahr 1894. Da wurde 
er zum Oberpräsidenten der Provinz Schlesien 
berufen. 

Die Provinz Schlesien, die sich von Kattowitz  
über Oppeln und Breslau bis nach Görlitz erst- 
reckte, litt an unzureichender Verkehrsanbin-
dung. Das riesige Potential Oberschlesiens an 
Rohstoffen und Industrie (Metallerze, Kohle, 
Koks, Dünger, Stahl) konnte nicht zu den 
Absatzmärkten gelangen. Die Bahn war nicht 
leistungsfähig genug und der Bahn-Transport 
drei Mal teurer als in den USA. Hatzfeldt 
setzte sich bei der Übernahme dieses hohen 
Amts zwei Hauptaufgaben: ein System zum 
Hochwasserschutz zu schaffen und die Oder für 
den Transport schiffbar zu machen. Den Fluss 
vollständig schiffbar zu machen, hatte kapitale 
Bedeutung für die Wirtschaft Schlesiens. Die 
Oder war damals die Hauptverkehrsverbindung 
und der billigste Transportweg zwischen Ober-
schlesien und Großpolen, Berlin und der Ostsee.

Als 1897 die Oder über die Ufer trat, durchs- 
pülten ihre Zuflüsse aus den Bergen im 
wahrsten Sinne des Wortes das Glatzer Bergland 
und das Hirschberger Tal. Der Oberpräsident 
zwang damals die Regierung in Berlin, große 
Summen für den Bau von Rückhaltebecken, 
Schleusen und Hochwasserdeichen an den 
linken Zuflüssen der Oder zu bewilligen. Die 
großen Wassermassen, die jedes Frühjahr aus 
den Sudeten abflossen, richteten viele Schäden 
an und drohten, zur Katastrophe zu werden. Auf 
Initiative von Hatzfeldt wurden damals Pläne 
für den Bau eines hydrotechnischen Systems  
mit Rückhaltebecken erarbeitet. All das bekam  
die volle Zustimmung von Kaiser Wilhelm II., der  
zuvor in der Nähe von Breslau die katastrophalen 
Folgen des Hochwassers gesehen hatte. Verfasser  
der Konzeption wurde Prof. Otto Intze, weltbe-
kannt für die Projektierung von Staudämmen. 
In der Amtszeit von Hatzfeldt entstand auch 
der Breslauer Wasser-Verkehrsknotenpunkt, der  
den Transport von Rohstoffen und Industrie-
erzeugnissen nach Berlin, Stettin und an die  
Ostsee ermöglichte. Das verbesserte die Wettbe-
werbsfähigkeit von Schlesien gegenüber den indu- 
strialisierten Regionen Rheinland und Westfalen.
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systemu hydrotechnicznego ze zbiornikami 
retencyjnymi. Wszystko to uzyskało pełną 
aprobatę cesarza Wilhelma II, który wcześniej 
w okolicach Wrocławia oglądał katastrofalne 
skutki powodzi. Autorem koncepcji został prof. 
Otto Intze, światowa sława w projektowaniu 
zapór wodnych. Za kadencji Hatzfeldta powstał 
także Wrocławski Węzeł Wodny umożliwiający 
transport surowców i wyrobów przemysłowych 
do Berlina, Szczecina i na Bałtyk. Poprawiało 
to konkurencyjność Śląska w stosunku do 
uprzemysłowionej Nadrenii i Westfalii. 

Nadprezydent wykazał też wiele zrozumienia 
dla szeroko pojętej kultury, a zwłaszcza nauki. 
Sprawdził się jako zapobiegliwy kurator Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Aktywności Hatzfeldta 
zawdzięczali wrocławianie powstanie szeregu 
klinik uniwersyteckich, z charakterystycznej czer- 
wonej cegły, wybudowanych między kanałem 
Odry, a dzisiejszą ul. M. Skłodowskiej-Curie. 
Uznając zasługi księcia dla rozwoju miasta, rada  
miejska Wrocławia nadała mu godność honorowego 
obywatela, a senat Uniwersytetu dwa tytuły do-
ktora honoris causa - wydziału medycyny i prawa.  

Der Oberpräsident zeigte auch viel Vers-
tändnis für Kultur im weitesten Sinne, und  
insbesondere für die Wissenschaft. Er bewährte  
sich als vorausschauender Kurator der Universität 
Breslau. Den Aktivitäten von Hatzfeldt verdankten 
die Breslauer die Entstehung einer Reihe von 
Universitätskliniken, aus dem charakteristischen 
roten Backstein, die zwischen dem Oder-Kanal 
und der heutigen ul. M. Skłodowskiej-Curie 
gebaut wurden. In Anerkennung der Verdienste 
des Fürsten für die Stadtentwicklung ernannte 
ihn der Breslauer Stadtrat zum Ehrenbürger 
und der Senat der Universität verlieh ihm zwei 
Titel “Doktor honoris causa” - der Medizinischen 
und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Die 
heutige Hauptstadt der Region Niederschlesien 
war damals die drittreichste Stadt im Deutschen 
Reich, nach Berlin und Köln.

Hatzfeldt übte außerdem das Amt des 
Vorsitzenden des Deutschen Fischerei-Verbands 
aus. Die Zuchtteiche stellten nämlich eine der 
Haupteinnahmequellen des Dominiums von 
Trachenberg dar.

Im Bartsch-Tal lebten mehr als zweihundert 

 Pałac Hatzfeldtów we Wrocławiu, lata 20. XX w. / Palais Hatzfeldt in Breslau, Anfang der 20. Jhrh. (Fot. Arch. OSLM)
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Dzisiejsza stolica Dolnego Śląska należała w tam-
tych czasach do trzech najbogatszych miast 
w Niemczech, po Berlinie i Kolonii. 

Hatzfeldt piastował też godność przewod-
niczącego Niemieckiego Związku Hodowców 
Ryb. Stawy hodowlane stanowiły bowiem jedno 
z głównych źródeł dochodów w dominium 
żmigrodzkim.

W Dolinie Baryczy żyje ponad dwieście 
gatunków ptactwa. Należące do Hatzfeldtów 
tereny stawów były miejscem częstych polowań. 
W okolicach wsi Niezgoda posiadali oni ogro-
dzony teren leśny o powierzchni 1,5 tys. hekta- 
rów. Był to tak zwany Zwierzyniec / Tiergarten. 
Zbudowany tam w połowie XIX wieku pałacyk 
myśliwski, został spalony przez Rosjan w 1945 r. 

Na łowy do Hatzfeldtów zjeżdżali się cesarze 
Rzeszy - Wilhelm I, a później Wilhelm II, premierzy, 
ministrowie, książęta i ambasadorzy. Kilka z tych 
polowań uwiecznił na swych płótnach głośny 
niemiecki malarz - arystokrata, hrabia Ferdynand 
Harrach. Hermann objął księstwo żmigrodzkie 
mając 26 lat, po śmierci ojca - Hermanna Antona.  
Przyszło mu zarządzać latyfundium typowo 
junkierskim, nieuprzemysłowionym, o powierz-
chni 16 tys. hektarów. W skład majątku wchodziły 
folwarki, wielkie połacie lasów, gorzelnie, 
płatkarnie, tartak i gospodarstwa rybackie.

Książę przywiózł sobie żonę wychowaną 
na carskim dworze. Jego wybranką została 
hrabianka Nathalie Benckendorff, pochodząca 
z jednej z wielu wpływowych w Rosji rodzin 
niemieckich. Ich cechą było zachowanie przez 
setki lat własnej kultury i języka. Po rosyjsku 
porozumiewali się tylko ze służbą. Stanowili 
za to podporę tronu carów. Brat Natalii - 
Alexander, pełnił godność ambasadora Rosji 

Vogelarten. In den Teichgebieten der Hatzfeldts 
wurde oft gejagt. Zu den Jagden bei den 
Hatzfeldts kamen die Kaiser des Reichs angereist, 
Wilhelm I., später Wilhelm II., Premierminister, 
Minister, Fürsten und Botschafter. Hermann 
übernahm im Alter von 26 Jahren, nach dem 
Tode seines Vaters, Hermann Anton, das 
Fürstentum Trachenberg. Er musste ein typisches 
Junker-Latifundium verwalten, das nicht 
industrialisiert war, mit einer Fläche von 16.000 
Hektar. Zu seinem Anwesen gehörten Vorwerke, 
große Wälder, Schnapsbrennereien, Schälereien, 
ein Sägewerk und Fischereibetriebe. Der Fürst 
heiratete eine Frau, die am Hof des Zaren 
aufgewachsen war. Seine Auserwählte war die 
Gräfin Nathalie Benckendorff, die aus einer der 
vielen in Russland einflussreichen deutschen 
Familien stammte. Charakteristisch für diese 
war, dass sie sich ihre eigene Kultur und Sprache 
über Jahrhunderte hinweg bewahrt hatten. 
Auf Russisch verständigten sie sich nur mit 
den Bediensteten. Dafür waren sie eine Stütze 
des Zaren-Throns. Der Bruder von Nathalie, 
Alexander, war Botschafter Russlands in London, 
bis 1917 das russische Imperium unterging. 

 Odra jako arteria komunikacyjna / Oder als Schifffahrtsweg (Fot. OSLM)

 Książę Hatzfeldt jako Inspektor Wojskowego Ochotniczego Korpusu 
Sanitarnego, 1916 r. / Fürst Hatzfeldt-Trachenberg, Militär – Inspektor der 
freiwillige Krankenpflege im 1. Weltkrieg (Fot. Arch.)
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w Londynie, aż do upadku imperium w 1917 r.  
Drugi brat, Paul, przez wiele lat piastował 
funkcję marszałka dworu carskiego. Jednak 
największą karierę zrobił ich dziad - Alexander 
Benckendorff, najbliższy współpracownik 
i powiernik „żandarma narodów” - Mikołaja I.  
Car zlecił swojemu zausznikowi tłumienie 
powstania dekabrystów oraz kierowanie 
żandarmerią i policją. Mianował go generałem. 
Benckendorffowi przyszło objąć zarząd nad 
III Oddziałem Kancelarii Osobistej Cesarza, 
a więc także Ochraną. W jego rękach znalazł się 
nadzór nad cudzoziemcami, więziennictwem 
i zesłaniami na Sybir. Człowiek ten miał wpływ 
na 150 milionów istnień ludzkich, bo tyle liczyło 
imperium Romanowych. Hrabia Benckendorff 
musiał konstruować cały ten olbrzymi aparat 
przemocy. Nic dziwnego, że kierowanie tak 
rozwiniętą machiną sprawiało mu trudności. 
Kiedyś w chwili słabości zjawił się u cara 
z prośbą o dalsze wskazówki. Wówczas Mikołaj 
podał swojemu generałowi nieskazitelnie 
białą chusteczkę i rzekł: Otrzyj łzy mego ludu. 
Absurd tej sceny dorównywał bezmiarowi ziem 
matuszki Rosji. Ale dla jej ludu słowa cara miały 
realny kształt knuta, a nie jedwabnej chusteczki. 

Hermann Hatzfeldt jako prominentna osoba  
niemieckiej Rzeszy, nadprezydent Śląska, polityk  

Der zweite Bruder, Paul, war über viele Jahre 
Marschall am Zarenhof. Die größte Karriere 
hingegen machte ihr Großvater, Alexander 
Benckendorff, engster Mitarbeiter und Vertrauter 
des “Gendarmen der Völker”, Nikolaus I.  
Der Zar beauftragte seinen Handlanger, den 
Dekrabistenaufstand niederzuschlagen und 
Gendarmerie und Polizei zu leiten. Er wurde 
zum General ernannt. Benckendorff übernahm 
die Leitung der III. Abteilung der eigenen 
Kanzlei seiner Kaiserlichen Majestät, also auch 
der Geheimpolizei. In seinen Händen befanden 
sich die Überwachung der Ausländern, des 
Gefängniswesens und der Verbannungen nach 
Sibirien. Dieser Mensch hatte Einfluss auf das 
Leben von 150 Millionen Menschen, denn so viele 
Einwohner zählte das Imperium der Romanows. 
Graf Benckendorff mussten diesen ganzen 
riesigen Apparat der Gewalt konstruieren. Es 
erstaunt also nicht, dass ihm die Leitung einer 
so umfangreichen Maschinerie Schwierigkeiten 
bereitete. In einem Anfall von Schwäche ging 
er zum Zaren, um ihn um Rat zu bitten. Da 
gab Nikolaus seinem General ein makellos 
weißes Taschentuch und sagte: Wische die 
Tränen meines Volkes ab. Hermann Hatzfeldt als 
Prominenter im Deutschen Reich, Oberpräsident 
von Schlesien, Politiker und Parlamentarier 

 Pałac myśliwski w Niezgodzie / Jagdschloss in Nesigode (Fot. Archiv. Hatzfeldt)
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i parlamentarzysta, znał niemal wszystkich 
magnatów przemysłowych swoich czasów. 
Podczas jednego z licznych śniadań, spożywa-
nego w szerszym towarzystwie, doszło do zaba- 
wnej rozmowy. Któryś z potentatów hutniczych  
kulał w dłoni miąższ bułki, formując przy tym  
bezwiednie wałek o zwężonym końcu. Rozba- 
wiony Hatzfeldt, widząc to, zapytał przemy-
słowca, czy w jego hucie potrafią wyprodu-
kować podobny przedmiot ze stali. Zapytany 
uniósł w zdziwieniu brwi, a po chwili w jego 
oczach błysnął filuterny ognik.

Jakież zaskoczenie ogarnęło książęcą rodzinę, 
gdy po pewnym czasie przybyła koleją do 
Żmigrodu niecodzienna przesyłka. Była to wielka,  
20-metrowa iglica, wykonana w całości ze stali. 
U jej podstawy znajdowały się dwa odlewy: 
godło Prus i herb Hatzfeldtów. Stalowe dzieło 
zostało zrobione bez jednego nitu! - na owe czasy 
był to szczyt nowoczesności, istny majstersztyk 
technologiczny. Z wielkiego kompleksu pała-
cowego Hatzfeldtów w Żmigrodzie zacho-
wały się do dziś w całości tylko dwa obiekty: 
mieszkalna baszta z epoki renesansu oraz ta 
wielka, stalowa iglica, pamiątka po żartobliwej 
wymianie zdań podczas pewnego śniadania. 

W wyniku wyborów czerwcowych 1903 r.  
posłem do Reichstagu wybrano Wojciecha 
Korfantego. Jak się wydaje było to reakcją na 
wspieraną przez rząd Prus awanturniczą politykę 
Komisji Kolonizacyjnej. Antypolskie działania 
hakatystów i wyniki wyborów wywołały wstrząs  
w bloku centrowym, a zwłaszcza we władzach 
politycznych Śląska. Swój pogląd na rugi pruskie 
i antypolską politykę rządu wyraził Hatzfeldt 
w zdaniu skierowanym w Reichstagu do haka-
tystów: Będziecie mieli rację jeżeli wam się uda. Ale 
nie może się wam udać! 

Po ustąpieniu z fotela nadprezydenta Śląska 
jego miejsce zajął Robert Zedlitz und Trütschler, 
piastujący wcześniej godność prezydenta rejencji  
opolskiej, nadprezydenta prowincji poznańskiej 
i ministra oświaty.

Mimo złożenia dymisji książę Hatzfeldt pozo- 
stał aktywnym politykiem, bo jeszcze w latach  
1907-1911 pełnił funkcję posła do parlamentu.  
W 100-lecie podpisania paktu antynapoleońskiego 
w Żmigrodzie, między Rosją, Prusami, Szwecją, 
Anglią i Austrią, ufundował pamiątkową tablicę  
z żeliwa, którą wmurowano 12 lipca 1913 r. w połud- 

kannte fast alle Industriemagnaten seiner Zeit. 
Bei einem der zahlreichen Frühstücke, die in 
größerer Gesellschaft eingenommen wurden, 
kam es zu einem amüsanten Gespräch. Einer 
der Hüttenpotentaten formte in seiner Hand 
das Innere eines Brötchens zu Röllchen mit 
schmalem Ende. Der belustigte Hatzfeldt fragte, 
als er das sah, den Industriellen, ob sie in dessen 
Stahlhütte einen ähnlichen Gegenstand aus 
Stahl produzieren könnten. Der Gefragte hob 
vor Erstaunen die Augenbrauen, aber kurz 
darauf hatte er ein schelmisches Blitzen in seinen 
Augen. Wie überrascht war die Fürstenfamilie, 
als nach einer gewissen Zeit mit der Bahn eine 
außergewöhnliche Sendung in Trachenberg 
eintraft. Das war eine 20 m große Spitze, ganz 
aus Stahl. Auf ihrem Fundament waren das 
Wappen von Preußen und das Familienwappen 
der Hatzfeldts eingegossen. Das Werk aus Stahl 
war ohne eine einzige Naht gemacht worden! Für 
jene Zeiten war das der Gipfel der Modernität, 
ein wahres technologisches Meisterstück.

Bei den Wahlen im Juni 1903 wurde Wojciech 
Korfanty zum Reichstagsabgeordneten gewählt. 
Es scheint, dass das die Reaktion auf die von der 
Preußischen Regierung geförderte streitsüchtige 
Politik der Königlichen Ansiedlungskommission 

 Podstawa stalowej iglicy z herbem Prus 
   Eiserne Spitze mit Wappen von Preussen (Fot. I. Kowalski)
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niową ścianę pałacu. Widniał na niej następujący 
napis w języku niemieckim i francuskim:

„12 lipca 1813 roku ustalono w tym pałacu 
plan wojny, który doprowadził do zwycięstwa 
nad Napoleonem i uwolnienia Europy. Wszystkie 
armie sprzymierzone podejmą ofensywę i obóz 
nieprzyjaciela będzie miejscem ich spotkania.

Obecni byli: król Fryderyk Wilhelm III z nas-
tępcą tronu, car Rosji Aleksander I, następca 
tronu Szwecji - książę Karol Jan, generałowie: 
von Suchtelen, von Toll, hr. Stedingk, von der 
Knesebeck, książę Wołkoński, hr. Loewenhjelm 
mężowie stanu: baron von Hardenberg, hr. Nessel- 
rode, Pozzo di Borgo, hr. Stadion i lord Cathcart.
Ufundowano 12 lipca 1913.”

Nie była to jedyna pamiątka po wojnie sprzed 
stu lat. Prusy bowiem uznały, że zmagania 
z Napoleonem stanowiły przełom w ich dziejach. 
Legło to u podstaw mitu założycielskiego 
państwa pruskiego. Powstała wówczas we 
Wrocławiu monumentalna budowla - Hala 
Stulecia. Upamiętniała ona zwycięstwo nad 
Francuzami w Bitwie Narodów pod Lipskiem. 
Hala miała wtedy drugą co do wielkości kopułę 
na świecie i największe organy w Europie. 
Budowla była dziełem trzech architektów: Maksa 
Berga, Richarda Konwiarza i Günthera Trauera. 
Urządzano tam jubileusze śląskiego noblisty 
- Gerharta Hauptmanna /1913, 1927/, wyścigi 
kolarskie, występy słynnego cyrku „Krone”, 
wystawy, a później faszystowskie parteitagi.

Najstarszym synem Hermanna i Nathalie 
był urodzony w ich poznańskim majątku, 
w 1874 r., Hermann III. Młodzieniec po zdanej 
maturze wstąpił do wojska. Jak przystało na 
syna nobliwego rodu odbył ją w kawalerii, w 15. 
Regimencie Ułanów w Sztrasburgu. Awanso- 
wany do stopnia porucznika, przeniesiony został  
do Westfalskiego Regimentu Ułanów nr 5  
w Düsseldorffie. Po ukończeniu służby konty-
nuował naukę na uniwersytecie, po czym obrał 
karierę dyplomatyczną. Po zdaniu egzaminów 
w MSZ otrzymał od kanclerza Bernharda Bülowa 
nominację na drugiego sekretarza ambasady 
w stolicy Austrii. Funkcję ambasadora cesarskiej 
Rzeszy w Wiedniu pełnił Heinrich Tschirschky-
Bögendorff. W 1911 r. wszystkie znaki na niebie 
i ziemi zaczęły wskazywać na to, że ambasadora 
i jego sekretarza połączą stosunki nie tylko 

war. Die antipolnischen Maßnahmen der 
Hakatisten und die Wahlergebnisse riefen eine 
Erschütterung im Zentrums-Block hervor, und 
insbesondere bei der politischen Führung 
Schlesiens. Seine Ansichten zu den preußischen 
Überprüfungen der Wahlergebnisse und zur 
antipolnischen Politik der Regierung brachte 
Hatzfeldt in einem Satz zum Ausdruck, den er im 
Reichstag an die Hakatisten richtete: Ihr werdet 
Recht haben, wenn es Euch gelingt. Aber es darf 
Euch nicht gelingen! 

Nachdem er vom Amt des Oberpräsidenten 
von Schlesien zurückgetreten war, nahm Robert 
Zedlitz und Trütschler sein Amt ein. Trotz seines 
Rücktritts blieb Fürst Hatzfeldt aktiver Politiker, 
denn noch in den Jahren 1907 bis 1911 blieb 
er Reichstagsabgeordneter. Zum 100. Jahrestag 
der Unterzeichnung des Pakts gegen Napoleon 
in Trachenberg, zwischen Russland, Preußen, 
Schweden, England und Österreich, stiftete er 
eine gusseiserne Gedenktafel, die am 12. Juli 
1913 in die Südwand des Schlosses eingemauert 
wurde. Sie erinnerte an das Treffen der 
Monarchen in Trachenberg und den Kriegsplan 
gegen Frankreich. Das war nicht die einzige 
Erinnerung an den Krieg vor hundert Jahren. 
Die Preußen waren nämlich der Meinung, dass 
der Kampf gegen Napoleon einen Umbruch 
in ihrer Geschichte darstellte. Er stellte eine 
der Grundlagen für den Gründungsmythos 
des preußischen Staates dar. Damals entstand 
in Breslau ein monumentales Bauwerk, die 
Jahrhunderthalle. Sie erinnerte an den Sieg über 
die Franzosen in der Völkerschlacht bei Leipzig. 
Die Halle hatte die damals weltweit zweitgrößte 
Kuppel und die größte Orgel in Europa. Das 
Bauwerk war das Werk von drei Architekten: Max 
Berg, Richard Konwiarz und Günther Trauer. Dort 
wurden die Jubiläen des schlesischen Literatur-
Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann (1913, 
1927) gefeiert, dort wurden Radrennen, Auftritt 
des berühmten Zirkus “Krone”, Ausstellungen 
und später faschistische Parteitage organisiert.

Der älteste Sohn von Hermann und Nathalie 
wurde 1874 auf ihrem Posener Anwesen geboren,  
Hermann III. Der junge Mann ging nach 
bestandenem Abitur zum Militär. Wie es sich 
für den Sohn einer adeligen Familie gehörte, 
leistete er seinen Dienst bei der Kavallerie, beim 
15. Ulanen-Regiment in Straßburg ab. Nach 
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 Replika tablicy przypominającej Protokół Żmigrodzki 
 Trachenberger-Protokoll-Tafel in Trachenberg (Fot. I. Kowalski)
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służbowe. Wchodzący w lata dojrzałe Hatzfeldt, 
zakochał się w jednej z córek swojego szefa - 
Elisabeth. O tym, że książę nie pozostał obojętny 
jej sercu, świadczyła ustalona wkrótce data ślubu. 
Uroczystość miała się odbyć w imperialnym 
Wiedniu. Oto jaką relację ze ślubu zamieściła 
gazeta „Trachenberger Zeitung” /4-1937/:

[…] Ślub miał miejsce 9 stycznia 1912 r.  
w Wiedniu i odbył się przy udziale arysto-
kratycznych rodzin Austrii. Około godziny 
dziewiątej wieczorem, przed pałac ambasadora 
Heinricha Leonarda von Tschirschky und 
Bögendorff, zaczęły zajeżdżać automobile 
oraz eleganckie powozy konne. Pojazdy 
zatrzymywały się jeden po drugim przed 
loggią. Wychodziły z nich damy w szykownych, 
długich sukniach, a towarzyszyli im panowie 
w błyszczących od szamerunków uniformach, 
bądź w smokingach przystrojonych wstęgami 
orderów. Na dworze panował siarczysty mróz. 
Od licznie zgromadzonej, ciekawskiej publiki 
wiedeńskiej odgradzał gości szpaler elegancko 
umundurowanych huzarów. W salonie honory 
domu pełnił ambasador Rzeszy, wraz z małżonką 
Marią - z domu baronówną Stummer von 
Tavarnok. Między tłumem gości sprawnie 
poruszali się kamerdynerzy ze srebrnymi tacami.

Sama ceremonia zaślubin odbyła się tego 
dnia przed południem, w wiedeńskim kościele 
Franciszkanów. Uroczystość zaszczycił swą 
obecnością arcyksiążę Franciszek Salvator, 
który przybył tam jako reprezentant cesarza 
Franciszka Józefa. Arcyksiążę - prywatnie zięć 
monarchy, miał na sobie mundur 16. Regimentu 
Husarii, stacjonującego w Szlezwiku.

Panna młoda odziana była na tę, jedyną 
w życiu okazję we wspaniałą, okazałą suknię 
przybraną mirtem. Jej głowę zdobił kosztowny 
welon nadając całości aurę tajemniczości. Pan 
młody wdział na tę uroczystość swój oficerski 
mundur. Niemiecki attaché wojskowy wraz 
z attaché marynarki wojennej, mieli również 
na sobie uniformy wojskowe. Kiedy zabrzmiały 
pierwsze tony marsza weselnego z Lohengrin, 
orszak weselny ruszył dostojnie w kierunku 
głównego ołtarza. Pochód rozpoczynał pan 
młody w towarzystwie sióstr narzeczonej, 
ubranych w błękitne, sięgające ziemi toalety. 
Panna młoda podążała mając u boków swojego 

dem Ende seines Dienstes studierte er an der 
Universität und schlug dann eine diplomatische 
Karriere ein. Nachdem er die Prüfungen beim 
Außenministerium bestanden hatte, wurde 
er vom Kanzler Bernhard Bülow zum zweiten 
Botschaftssekretär in der Hauptstadt Österreichs 
ernannt. Die Funktion des Botschafters des 
Kaiserreichs in Wien nahm Heinrich Tschirschky-
Bögendorff wahr. Im Jahr 1911 vermutete, dass 
der Botschafter und sein Sekretär nicht nur 
dienstlich verbunden waren. Hatzfeldt, der ein 
reifer Mann geworden war, hatte sich in eine 
der Töchter seines Chefs, Elisabeth, verliebt. 
Der Fürst blieb ihrem Herzen nicht gleichgültig 
und so wurde das Hochzeitsdatum schon bald 
festgelegt. Die Hochzeitsfeierlichkeiten fanden 
im imperialen Wien statt. 

Währenddessen begann es in Europa zu 
brodeln. Es kam das Krisenjahr 1914. Die 
militärischen Kreise Preußens konnten den Krieg 
gar nicht erwarten. Politiker und Diplomaten, 
die die Entwicklung der Ereignisse nicht mehr 
unter Kontrolle halten konnten, übergaben 
die Initiative in die Hände der Generäle. Im Juli 
konnte der Krieg durch nichts mehr aufgehalten 
werden. Am dritten August brachte eine 
deutsche Delegation mit Hatzfeldt als erstem 
Sekretär und Botschaftsrat, die Kriegserklärung 
zum Quai d’Orsay. Dort befand sich der Sitz des 
französischen Außenministeriums. Doch bevor 
die ersten Gewehrsalven erklangen, begab 
sich das Fürstenpaar nach Washington, wo der 
40jährige Hatzfeldt ein Amt an der dortigen 
Botschaft übernahm. Dieser Zustand hielt an, bis 
die USA in den Krieg eintraten. Währenddessen 
wurden die Trachenberger Güter vom auf 
die Siebzig zugehenden Fürsten Hermann II. 
verwaltet. 

Nach der Niederlage des Deutschen Reichs 
und dem Versailler Vertrag wurden die Grenzen 
zum wiederentstandenen Polen gezogen. Das 
Anwesen der Hatzfeldt grenzte im Norden an das 
zum polnischen Staat gehörenden Großpolen. 
Die schlechten Beziehungen, die von Anfang  
an zwischen beiden Ländern herrschten, wirkten  
sich negativ auf die Wirtschaft der grenznahen 
Gemeinden und Städte aus. Der Export ins 
nahe gelegene Großpolen hörte auf, auch 
beim Holzhandel war ein Rückgang zu 
verzeichnen. Währenddessen benötigte der in 
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stryja, saskiego podpułkownika von Tschirschky, 
oraz wuja ze strony matki - barona Stummer 
von Tavarnok. Ten, odziany był w mundur 
austriackiego oficera. Tuż za nimi kroczyli: pan 
ambasador von Tschirschky w towarzystwie 
księżny Nathalie Hatzfeldt, a książę Hatzfeldt 
prowadził pod rękę Marię von Tschirschky - 
małżonkę ambasadora.

Proboszcz Bayer powitał parę nowożeńców 
krótką przemową. Powiedział między innymi:

- Los dał młodej parze wszystko, co potrzebne jest 
do szczęścia małżeńskiego. Pan młody pochodzi 
ze szlacheckiej rodziny, która od ponad pięciu 
stuleci oddaje swoich synów w służbę narodowi 
niemieckiemu. Wzbogacają oni owocną pracą 
nie tylko swój kraj - także całą niemiecką kulturę. 
U jego boku mamy córkę, która jest owocem rodzin 
będących nie tylko świadkami wielkich wydarzeń 
- ale tych, co te wydarzenia tworzyli i mieli swój 
udział w historii świata.

Na zakończenie swej przemowy kapłan 
obwieścił rzecz najważniejszą. Oto przez nun- 
cjusza - arcybiskupa Alessandro Bavonę, papież  
przesyłał swoje błogosławieństwo młodej parze. 
Po chwili, przy śpiewie i deli-katnych dźwiękach 
harfy, narzeczeni wymienili obrączki, a nuncjusz 
Bavona udzielił obojgu błogosławieństwa w imie- 
niu Ojca Świętego. W roli świadków wystąpili: 
brat pana młodego - hrabia Alexander Hatzfeldt 
oraz stryj - hrabia Bonifatius Hatzfeldt. Jako 
pierwszy życzenia złożył arcyksiążę Franciszek 
Salvator, który też chwilę później pogratulował 
rodzicom. Następnie opuścił kościół Francisz-
kanów w towarzystwie ambasadora niemieckiej 
Rzeszy. Nowożeńcy udali się do pałacu będącego 
siedzibą ambasady, gdzie stoły były już nakryte 
do kolacji. […] 

Tymczasem Europę ogarniało wrzenie. 
Nadszedł kryzysowy 1914 rok. Koła militarne 
Prus wręcz nie mogły się doczekać wojny. 
Politycy i dyplomaci, którzy nie panowali już 
nad rozwojem wypadków oddali inicjatywę 
w ręce generałów. W lipcu nic nie mogło już 
powstrzymać wojny. Trzeciego sierpnia delega-
cja niemiecka z Hatzfeldtem, jako pierwszym 
sekretarzem i radcą ambasady, zaniosła akt  
wypowiedzenia wojny na Quai d’Orsay. Tam  
mieściła się siedziba francuskiego MSZ. Nim 
jednak zabrzmiały pierwsze salwy, książęca para  
udała się do Waszyngtonu, gdzie 40-letniemu  

die Jahre gekommene Fürst-Senior Hilfe bei der 
Verwaltung des großen Anwesens. Im Jahr 1926 
forderte er seinen Sohn auf, nach Trachenberg 
zurückzukommen. So geschah es auch und 
Hermann III. beendete seinen diplomatischen 
Dienst. Mit seiner Ehefrau ließ er sich im so 
großen wie schönen Trachenberger Schloss 
nieder.

Ab Mitte der 1920er Jahre erreichte die 
Hauptstadt alarmierende Nachrichten aus den 
östlichen Provinzen: Schlesien, Pommern und 
Ostpreußen. Der landwirtschaftliche Osten der 
Junker war deutlich benachteiligt gegenüber 
den gut industrialisierten westlichen Landen. 
Schmerzlich zu spüren waren zwei Faktoren: die 
Grenzziehung und die feindliche Beziehungen 
zum polnischen Staat. Die finanzielle Hilfe 
der Reichsregierung für Ostpreußen, die 1928 
eingeführt wurde, wurde 1931 erweitert, zur 
sog. Osthilfe für alle östlichen Provinzen.

Das erfolgte, nachdem ein Zentrums-
Politiker das Kanzleramt übernommen hatte, 
Dr. Heinrich Brüning. Vielleicht hatte auf die 
Entscheidung, die östlichen Provinzen zu 
unterstützen, die Sympathie des neuen Kanzlers 
für die militärischen Traditionen der preußischen 
Junker Einfluss. Ganz bestimmt hat eine Reise des 
Kanzlers und des Ministers Gottfried Treviranus 
Anfang 1930 dazu beigetragen, dass der Osten 
Hilfe erhielt. Am elften Januar kamen die 
beiden in Begleitung des Regierungsgefolges 
nach Trachenberg. Hier wurde die gesamte 
Delegation von Fürst Hermann III. empfangen. 
Im repräsentativen Alexander-Saal (der Zar 
war hier mehrfach zu Besuch) warteten bereits 
Deputationen der Kleinstädte und Dörfer des 
Landkreises Militsch-Trachenberg. Der Landrat, 
Hermann Sperling, hatte es so eilig, zu dem 
Treffen zu kommen, dass er einen Autounfall 
verursachte. Obwohl er etwas angeschlagen 
war, gelang es ihm, zum Treffen zu gelangen, ein 
Referat zu halten und der Regierungsdelegation 
die Probleme der Region vorzustellen. Er machte 
auf die schlechte Lage der Landwirtschaft, die 
Verschuldung der großen Flächenanwesen, den 
beschränkten Zugang zu Krediten, die hohe 
Arbeitslosigkeit und die Schwierigkeiten mit 
dem Absatz der Erntegüter aufmerksam. Ähnlich 
äußerte sich Graf Friedrich Pückler aus Freyhan. 
Der Kanzler musste in Trachenberg eine bittere 
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Hatzfeldtowi przyszło objąć posadę w tamtej-
szej ambasadzie. Taki stan trwał do czasu przy- 
stąpienia USA do wojny. Tymczasem żmigrodz-
kimi dobrami administrował, dobiegający 
siedemdziesiątki, książę Hermann II. 

Po klęsce Niemiec i traktacie wersalskim wyty-
czono granice z odrodzoną Polską. Majątek 
Hatzfeldtów stykał się na północy z należącą do 
państwa polskiego Wielkopolską. Złe stosunki, 
jakie panowały od początku między obydwoma 
krajami, odbiły się negatywnie na gospodarce 
nadgranicznych gmin i miast. Ustał eksport 
do pobliskiej Wielkopolski, nastąpił też regres 
w handlu drewnem. Tymczasem posunięty 
w latach książę-senior, potrzebował pomocy 
w zarządzaniu wielkim majątkiem. W 1926 r. 
wezwał syna do powrotu do Żmigrodu. Tak też 
się stało i Hermann III zakończył swoją służbę 
w dyplomacji. Oboje z żoną osiedli w równie 
wielkim, jak pięknym żmigrodzkim pałacu. 

Od połowy lat 20. XX w. dochodziły do stolicy 
alarmujące wieści z prowincji wschodnich: 
Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich. Junkierski, 
rolniczy wschód był wyraźnie upośledzony 
w stosunku do dobrze uprzemysłowionych 
zachodnich landów. Boleśnie we znaki dawały  
się dwa czynniki: wytyczenie granic i nieprzyjazne  

Pille schlucken. Davon zeugen die Worte, die der 
Gastgeber des Treffens, Fürst Hatzfeldt Senior 
äußerte:

[...] Seit den Exzessen der Kolonisationskom-
mission war die Politik des Staates gegenüber den 
Polen fatal. Wenn sie nicht wie Pöbel behandelt 
worden wären, wäre es nicht zum Verlust eines 
großen Teils von Oberschlesien gekommen. 
Man kann sie nicht als minderwertiges Volks 
ansehen und sie ständig wie Feinde behandeln. 
Wie sollen sich die Beziehungen zu Polen besser 
werden, wenn es lächerlich gemacht wird?

Unsere Grenze zu diesem Land erinnert an die 
Chinesische Mauer. Dadurch ist der Holzhandel 
kaputt gegangen. Die landwirtschaftliche 
Produktion und der Handel standen vor 
dem Bankrott, da sie unrentabel geworden 
waren. Der Reichtum Breslau ist dank des 
jahrhundertelangen Handels mit der Republik 
Polen entstanden. Die Beziehungen zu Polen 
sind sofort zu verbessern und die Steuern für 
landwirtschaftliche Produzenten im Landkreis 
Militsch-Trachenberg sind zu senken. […]

Die Antwort des Kanzlers versprühte keinen 
Optimismus. Er verkündete, dass die Steuern 
in diesem Jahr nicht gesenkt würden, die 
Regierung aber die Lage der Region in ihren 

 Rynek w Żmigrodzie, początek XX w. / Ring in Trachenberg, Anfang 20. Jrh. (Fot. Arch. P. Becela)
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relacje z państwem polskim. Finansowa pomoc 
rządu dla Prus Wschodnich wprowadzona 
w 1928 r., została rozszerzona w 1931 r. o wspar-
cie dla wszystkich prowincji wschodnich (tzw. 
Osthilfe).

Nastąpiło to po objęciu urzędu kanclerskiego 
przez centrowca - doktora Heinricha Brüninga. 
Być może wpływ na decyzję o wsparciu 
wschodnich prowincji, miała sympatia nowego 
kanclerza dla militarnych tradycji pruskich 
junkrów. Na pewno do objęcia pomocą wschodu, 
przyczyniła się podróż kanclerza i ministra 
Gottfrieda Treviranusa, odbyta na początku 
1930 r. Jedenastego stycznia zajechali obaj 
w towarzystwie rządowej świty do Żmigrodu. 
Tu przyjął całą delegację książę Hermann III. 
W reprezentacyjnej sali Aleksandra (car gościł 
tu kilkakrotnie), oczekiwały już deputacje 
miasteczek i wsi powiatu milicko-żmigrodzkiego. 
Starosta powiatowy - Hermann Sperling - tak 
się spieszył na to spotkanie, że spowodował 
wypadek samochodowy. Mimo potłuczeń zdołał 
dotrzeć, wygłosić referat i przedstawić delegacji 
rządowej problemy regionu. Zwrócił uwagę 
na złą sytuację rolnictwa, zadłużenie wielkich 
majątków obszarniczych, ograniczony dostęp 
do kredytów, wysokie bezrobocie i kłopoty ze 
zbytem płodów rolnych. W podobnym tonie 
wypowiedział się hrabia Friedrich Pückler 
z Cieszkowa. Kanclerzowi dane było przełknąć 
w Żmigrodzie gorzką pigułkę. Dowodnie 
świadczyły o tym słowa wypowiedziane przez 
gospodarza spotkania - księcia Hatzfeldta-seniora:

 […] Od czasów ekscesów Komisji Kolonizacyjnej, 
polityka państwa wobec Polaków była fatalna. 
Gdyby nie traktowano ich jak motłochu, nie doszło 
by do utraty dużej części Górnego Śląska. Nie 
można uważać ich za mniej wartościowy naród 
i ciągle traktować jak wrogów. W jaki sposób 
osiągnie się poprawę stosunków z Polską, skoro ją 
się ośmiesza?

Nasza granica z tym krajem przypomina Chiński 
Mur. Przez to upadł handel drewnem. Produkcja 
rolna i handel płodami stanęły na granicy 
bankructwa, bo stały się nieopłacalne. Bogactwo 
Wrocławia powstało dzięki wielowiekowemu 
handlowaniu z Rzeczpospolitą. Należy natychmiast  
poprawić stosunki z Polską i obniżyć podatki  
producentom rolnym powiatu milicko-żmigrodz-
kiego. […]

Wirtschaftsplänen berücksichtigen würde. 
Nachdem er seinen Auftritt beendet hatte, 
verabschiedete er sich und machte sich mit 
seinem Gefolge in Richtung Oberschlesien auf. 
Nachdem er aus dem Schlosstor herausgefahren 
war versuchte eine Gruppe protestierender 
SA-Männer aus den umliegenden Dörfern den 
Zug der Regierungsfahrzeuge aufzuhalten. 
Sie schwangen ihre Flagge und belegten den 
Kanzler mit ordinären Beschimpfungen. Der 
Fürst ließ die schreiende Delegation nicht in 
das Schloss. Drei Jahre später würden sie die 
Bedingungen diktieren. Im März 1931 starb die 
betagte Fürstin Nathalie. Mit ihr starb auch die 
Erinnerung an Zarendorf, die Weißen Nächte 
in Sankt Petersburg und den Hof des Zaren. Ihr 
Leichnam wurde in der Krypta der Südkapelle 
der katholischen Kirche in Trachenberg 
beigesetzt. Die Fürstin war für ihre Schieß- 
und Jagdleidenschaft bekannt gewesen. Das 
machte ihr bis ins hohe Alter Spaß und selbst ihr 
fortgeschrittene Alter und Sehprobleme konnte 
sie nicht dazu bewegen, damit aufzuhören. 
Besonders eng verbunden war Fürstin Nathalie 
mit ihrem Bruder, Alexander, dem russischen 
Botschafter in London. Ihre umfangreiche 
Korrespondenz aus den Jahren 1903 bis 1914 
wurde zusammen mit anderen Dokumenten 
von den Nachkommen des Grafen Benckendorff 
an die Columbia University in New York verkauft. 
Die Kriegswirren bewirkten jedoch, dass seine 
Briefe an die Schwester in Trachenberg verloren 
gingen.

Fürst Hermann II. überlebte seine Frau um zwei 
Jahre. Einen Tag nach seinem Tag veröffentlichte 
die “Frankfurter Zeitung” folgenden Nachruf:

[...] Kurz vor Ende seines 85. Lebensjahres 
starb in Trachenberg Fürst Hatzfeldt, eine 
Persönlichkeit, dass für das Deutschland der 
Vorkriegszeit sehr bedeutend war. Er war 
einer der wertvollsten und einflussreichsten 
Vertreter des preußischen Adels. Seine edle 
Haltung stellte das völlige Gegenteil eines 
preußischen Junkers dar, der mit Brutalität, 
beschränktem Denkhorizont und politischem 
Reaktionismus gleichgesetzt wurde. Fürst 
Hatzfeldt übte in den Jahren 1894 bis 1903 
das Amt des Oberpräsidenten von Schlesien 
aus und erwies sich in diesem Amt als sehr 
verdienstvoller Mensch. Er konnte mit allen 
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Odpowiedź kanclerza nie napawała opty-
mizmem. Obwieścił, że podatki nie ulegną 
obniżeniu w tym roku, ale sytuację regionu 
rząd uwzględni w planach gospodarczych. Po 
skończonym wystąpieniu pożegnał się i wraz 
ze świtą wyruszył w kierunku Góry Śląskiej. 
Przy wyjeździe z pałacowej bramy, kawalkadę 
rządowych pojazdów próbowała zatrzymać 
grupa pikietujących SA-manów z okolicznych 
wsi. Wymachiwali swoją flagą i lżyli kanclerza 
ordynarnymi słowami. Książę nie wpuścił ich 
krzykliwej delegacji do pałacu. Za trzy lata to oni 
mieli dyktować warunki.

Owocem objazdu Brüninga po prowincjach 
wschodnich stał się program pomocy dla nich. 
Polegał on na oddłużeniu majątków przez 
niskooprocentowane pożyczki. Nie obeszło 
się przy tym bez skandali finansowych. Na 
kredytach skorzystali głównie wielcy obszarnicy 
(4 mld marek), a afery dotyczyły majątków 
polityków konserwatywnych, w tym prezydenta 
Paula Hindenburga.

W marcu 1931 r. ostatnie tchnienie wydała  
wiekowa księżna Nathalie. Razem z nią odeszła 
pamięć o Carskim Siole, białych nocach 
w Petersburgu i dworze carów. Ciało złożono 
w krypcie południowej kaplicy kościoła 
katolickiego w Żmigrodzie. Księżna znana była 
przez lata z powodu swych pasji strzeleckich 
i myśliwskich. Sprawiało jej to radość do 
późnych lat i nawet zaawansowany wiek oraz 
wada wzroku nie mogły wpłynąć na rozstanie 
ze strzelbą. Szczególnie bliskie więzy łączyły 
księżną Natalię z jej bratem - Aleksandrem, 
ambasadorem Rosji w Londynie. Ich bogata 
korespondencja z lat 1903-1914, wraz z innymi  
dokumentami, została sprzedana przez potom-
ków hrabiego Benckendorffa Uniwersytetowi 
Columbia w Nowym Jorku. Zawierucha wojenna  
spowodowała jednak, że przepadły w Żmigrodzie 
jego listy do siostry.

 Książę Hermann II przeżył żonę o dwa lata. 
Dzień po jego śmierci „Frankfurter Zeitung” 
zamieścił następujące wspomnienie:

[…] Tuż przed ukończeniem 85. roku życia 
zmarł w Żmigrodzie książę Hatzfeldt, znacząca 
dla Niemiec postać czasów przedwojennych. Był 
jednym z najbardziej wartościowych i wpływowych  
przedstawicieli pruskiej szlachty. Jego szlache- 
tna postać stanowiła zupełne przeciwieństwo 

Gesellschaftsschichten zusammenarbeiten, 
darum erfreute er sich großer Beliebtheit. Er war 
nicht nur eine große Persönlichkeit Schlesiens, 
seiner Heimatprovinz. Er hatte auch eine 
führende Rolle im Reichstag und im Preußischen 
Herrenhaus. In beiden Kammern galt er als 
einer der besten Geister unter den freien 
Konservativen. Er gründete die “Neue Fraktion” 
und führte sie an. Sie einte jene Mitglieder des 
Herrenhauses im Parlament, die Gegner der 
preußischen Konservativen waren. Für sie war 
Hatzfeldt der größte Gegner aufgrund seiner 
gesellschaftlichen Stellung und Möglichkeiten, 
da er großen Einfluss auf den Kaiserhof hatte.

Da er ehrlich war und seine Ansichten offen 
äußerte, war Kaiser Wilhelm II. ihm gegenüber 
unwillig eingestellt.

Fürst Hatzfeldt war immer ein Gegner der große  
Gutsbesitzer, die nur ihre eigenen, egoistischen 
Interessen vertraten. Er bekämpfte die vom 
preußischen Staat unterstützte Hakatisten-
Politik gegen die Polen, darum trat er von seinem 
Amt als Oberpräsident von Schlesien zurück.

Als der Krieg ausbrach, erwies er sich als 
unerbittlicher Gegen jeglicher Gebietsansprüche 
Deutschlands. Nach dem Krieg diente Fürst 
Hatzfeldt seinem Vaterland noch als Kommissar 
für die Volksabstimmung in Oberschlesien. 
Nicht nur für diese Arbeit, sondern auch für die 
erfolgreichen Ergebnisse seiner Aktivitäten in 
der Vorkriegszeit ist im das deutsche Volk Dank 
schuldig [...]

Dieser Nachruf erschien am 15. Januar 
1933. Zwei Wochen später übertrug Präsident 
Hindenburg Hitler die Regierungsbildung.

Die Situation der östlichen Provinzen des  
Reichs verbesserte der 1934 mit Polen geschlos-
sene Nichtangriffspakt. Dank dieses Abkommens 
öffnete sich auch der polnische Markt für 
deutsche Produkte. Die deutlich höheren 
Einkünfte nutzte Hermann III., um das städtische 
Krankenhaus in Trachenberg auszubauen, die 
Schlossfassade sowie die Bastei aus dem 16. 
Jahrhundert umzubauen. Innerhalb kürzester 
Zeit wurden eine Reihe neuer Schweineställe 
auf dem großen Vorwerk in Trachenberg 
errichtet, Wohnungen für landwirtschaftliche 
und forstwirtschaftliche Arbeiter fertiggestellt, 
die in der Saison auf den Gütern der Hatzfeldts 
arbeiteten.
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pruskiego junkra, utożsamianego z brutalnością,  
brakiem szerszych horyzontów i politycznym  
reakcjonizmem. Książę Hatzfeldt pełnił w latach  
1894-1903 godność nadprezydenta Śląska i spra-
wując ten urząd dał się poznać jako człowiek 
wielkich zasług. Potrafił współpracować ze 
wszystkimi warstwami społeczeństwa, dlatego 
cieszył się dużą popularnością. Był nie tylko 
wielką postacią Śląska - swojej ojczystej prowincji. 
Pełnił także wiodącą rolę w Reichstagu oraz 
Pruskiej Izbie Panów. W obu izbach uważano go 
za jeden z najtęższych umysłów wśród wolnych 
konserwatystów. Założył „Nową Frakcję” i jej 
przewodniczył. Grupowała ona tych członków Izby 
Panów w parlamencie, którzy byli oponentami 
pruskich konserwatystów. Dla nich był Hatzfeldt 
największym przeciwnikiem ze względu na 
wysoką pozycję społeczną i możliwości, gdyż miał 
spore wpływy na cesarskim dworze.

Uczciwość i otwarte wyrażanie poglądów powo- 
dowały, że cesarz Wilhelm II darzył go niechęcią.

Książę Hatzfeldt był zawsze przeciwnikiem 
wielkich właścicieli ziemskich, którzy mieli na 
względzie tylko swoje, egoistyczne interesy. Zwalczał  
wspieraną przez pruskie państwo, hakatystyczną 
politykę wymierzoną przeciw Polakom, dlatego 
odszedł ze stanowiska nadprezydenta Śląska.

Kiedy wybuchła wojna dał się poznać jako  
nieugięty przeciwnik wszelkich roszczeń terytorial-
nych wysuwanych przez Niemcy. Dążył otwarcie do 
zawarcia porozumienia pokojowego. W polityce 
wewnętrznej wyrażał głośno pogląd o konieczności 
zreformowania prawa wyborczego. Po usunięciu 
Bethmanna-Hollwega, przez krótki czas brano 
pod uwagę osobę księcia jako kandydata na 
kanclerza. Jednak jego niezależne poglądy nie 
jednały mu przyjaźni wszechmocnych członków 
sztabu generalnego, ani poparcia Wilhelma II.  
Po wojnie, książę Hatzfeldt służył jeszcze ojczyźnie 
jako komisarz plebiscytarny na Górnym Śląsku. Nie 
tylko za tę działalność, ale także za owocne skutki 
jego przedwojennej aktywności, naród niemiecki 
jest Mu winien podziękowanie […]

Ten nekrolog ukazał się 15 stycznia 1933 r. 
Dwa tygodnie później prezydent Hindenburg 
powierzył misję utworzenia rządu Hitlerowi.

Rok 1933 przyniósł przełom w niemieckiej 
gospodarce. Położenie finansowe rolnictwa uległo  
znacznej poprawie. Powodem koniunktury było 
ustalenie stałych cen skupu płodów rolnych  

Im August 1944 wurde die sowjetische 
Offensive an der Weichsel-Linie aufgehalten. 
Hermann Hatzfeldt war sich der Unaufhaltsamkeit 
des Laufs der Ereignisse bewusst, die in baldiger 
Zukunft eintreten sollten. Trotz hochmütiger 
Reden von Goebbels und von Mitteilungen, 
man “ziehe sich auf von oben vorgesehene 
Positionen” zurück, wusste er, dass die Russen 
durch nichts aufzuhalten sein würden. Darum 
nutzte er seine Einflüsse und Kontakte, um einen 
Waggon zu bekommen. Einen gewöhnlichen 
Eisenbahnwaggon für den Gütertransport. In 
diesen Kriegszeiten grenzte das an ein Wunder. 
Eine unschätzbare Hilfe bei seinen Bemühungen 
war Prof. G. Grundmann. Dank ihm gelang es 
dem Fürsten im August 1944, eine Genehmigung 
für das Anmieten eines solchen Waggons zu 
erlangen und die wertvollsten Schätze aus 
Trachenberg abzutransportieren. Die Hatzfeldts 
waren wahrscheinlich die einzige Familie aus 
Schlesien, die das Glück hatte, ihre wertvollsten 
Besitztümer, Kostbarkeiten, Gemälde etc. aus 
ihrem Schloss abtransportieren zu können. 
Der Waggon wurde im Spätsommer ins Reich 
transportiert. Trotz häufiger Bombardierungen 
der Bahnstrecken durch Flugzeuge der Alliierten 
gelang der Transport unangetastet bis nach 
Crottorf im Rheinland. Der Ort gehörte der 
Familie seit 1559.

Es kam der Januar 1945 und mit ihm die 
sowjetischen Truppen. Die fürstliche Familie 
musste eine weitere Rechnung für die Hirnges-
pinste der Nazis begleichen. So beschrieb 
es Gräfin Huberta Saurma-Jeltsch, geborene 
Hatzfeldt, geboren 1916 in Washington D.C.:

[...] Ich erinnere mich an jenen Januar. Die 
Russen kamen näher und überall herrschte 
Chaos. Die Welt schien unterzugehen. Im Schloss 
waren nur noch mein Vater, meine Schwester 
Nathalie und ich geblieben. Mama war bereits 
im Rheinland. Am 20. Januar 1945 packten wir 
wertvolle und die notwendigsten Dinge in eine 
Pferdekutsche. Es war ein frostiger Abend. Wir 
verließen das Schloss in Trachenberg zu dritt: 
Nathalie, Vater und ich. Begleitet wurden wir 
noch vom Kutscher, einem fünfzehnjährigen 
Franzosen. Als wir losfuhren, zeigte das Thermo-
meter minus 26 Grad Celsius an. So sah unser 
Abschied von der Heimat aus [...].

Ihrem jüngeren Bruder Edmund stand als 
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przez rząd. Polepszyła się także sytuacja w leś-
nictwie. Państwo ograniczyło znacznie import 
drewna, dlatego krajowym dostawcom, w tym 
także Hatzfeldtom, poszerzyły się możliwości 
zbytu. Połowę powierzchni ich dominium stano-
wiły lasy. 

Sytuację prowincji wschodnich Rzeszy popra-
wił, zawarty z Polską w 1934 r., pakt o nieagresji. 
Dzięki niemu otwarł się dla produkcji niemieckiej 
także polski rynek. Znacznie zwiększone 
dochody Hermann III wykorzystał do rozbudowy 
szpitala miejskiego w Żmigrodzie, przebudowy 
fasady pałacu, oraz XVI-wiecznej baszty. W krót-
kim czasie wzniesiono szereg nowych obór 
w dużym folwarku w Żmigródku, uporano się 
także z wykończeniem mieszkań dla pracow- 
ników rolnych i leśnych, zatrudnianych w dobrach  
Hatzfeldtów sezonowo.

Wkrótce po ukończeniu niezbędnych robót 
i remontów, które objęły także drogi i mosty, książę 
Hatzfeldt zadecydował o poddaniu renowacji 
pięciu wiejskich kościołów oraz obu świątyń 
w Żmigrodzie (protestanckiej i katolickiej), nad 
którymi rodzina sprawowała patronat. Dużego 
wsparcia w tych przedsięwzięciach udzielił 
krajowy konserwator zabytków z Wrocławia 
- prof. Günther Grundmann, z którym łączyła 
księcia wieloletnia przyjaźń. Dzięki jego fachowej 
pomocy przystąpiono do prac renowacyjnych 
w kościołach i w pałacu.

W sierpniu 1944 radziecka ofensywa zatrzy-
mała się na linii Wisły. Hermann Hatzfeldt zdawał 
sobie sprawę z nieuchronności wypadków, 
które miały nastąpić w nieodległej przyszłości. 
Mimo buńczucznych przemów Goebbelsa 
i komunikatów o wycofywaniu się na „z góry 
upatrzone pozycje” wiedział, że nic nie zatrzyma 
Rosjan. Dlatego wykorzystał wszystkie swoje 
wpływy i znajomości, aby udostępniono mu 
wagon. Zwykły kolejowy wagon do przewozu 
towarów. W tamtych wojennych czasach 
graniczyło to z cudem. Nieocenioną pomocą 
był mu w tych staraniach prof. G. Grundmann. 
Dzięki niemu księciu udało się w sierpniu 1944 
uzyskać pozwolenie na wynajęcie takiego 
wagonu i wywiezienie najcenniejszych skarbów 
ze Żmigrodu. Hatzfeldtowie byli bodajże jedyną 
rodziną ze Śląska, która miała szczęście wywieźć 
najcenniejsze precjoza - klejnoty, płótna itd. 
ze swojego pałacu. Wagon wyekspediowano 

ältestem männlichen Nachkommen der Fürsten-
titel zu, der heute eher Schmuck und Zeugnis 
der einstigen Bedeutung der Familie ist. Edmund  
Hatzfeldt nahm von 1960 bis zu seinem Selbstmord  
1997 die Funktion des Vorsitzenden der Heimat-
kreisgemeinschaft Militsch-Trachenberg wahr. 
Edmund Hatzfeldt besuchte seine Heimat 
regelmäßig ab 1973. Bei diesen Reisen begleitete 
ihn seine Ehefrau, Sophie. Der Fürst ergriff hier 
eine Reihe von Initiativen. Eine davon war ein 
Zuschuss der Stiftung für Deutsch-Polnische 
Zusammenarbeit für medizinische Gerät für das 
neue Krankenhaus in Militsch. Bei einem seiner 
Besuche übernachtete Edmund Hatzfeldt in 
einem Jagdhaus der Oberförsterei Trachenberg 
in Nesigode, wo sich einst das Jagdschloss der 
Fürstenfamilie befand, das 1945 von den Russen 
demoliert und niedergebrannt war. Die Heimat  
weckten in Hatzfeldt Erinnerungen an die Kindheit: 

[...] Ein Jahr ist mir besonders in Erinnerung 
geblieben, als wir Kinder waren. Es herrschte 
damals eine Epidemie, wohl Diphtherie. Um uns 
vor der Krankheit zu schützen, schickten unsere 
Eltern unsere ganze Schar mit Kindermädchen 
und Gouvernanten in das Jagdschloss in 
Nesigode. Dort verbrachten wir einen ganzen 
Monat. Von morgens bis mittags fuhren wir 
mit der Pferdekutsche durch die Gegend. Wir 
schauten uns die Teiche an, fuhren durch die 
Wälder. Man hatte uns verboten, Blaubeeren zu 
pflücken, also aßen wir sie heimlich und tranken 
Milch in der Hoffnung, dass wir dadurch weiße 
Zähne und Zungen bekommen.

Das Schloss in Nesigode war über Jahrhunderte 
ein Zentrum für die Jagd. Hierher kamen  
herausragende Persönlichkeiten. Erinnerungen 
an die Jagden waren zahlreiche Trophäen. Sie 
zierten viele Wände im Schloss in Trachenberg. 
Ein wundervolles Zeugnis der Jagden sind die 
Bilder von Ferdinand Harrach, der einige von 
ihnen verewigt hat. Außer diesen Gemälden 
in Köln haben wir noch einen silbernen Pokal, 
der von Graf Henkel-Donnersmarck, einst der 
reichste Mensch in Deutschland, von Graf 
Danckelmann, Weltmeister im Sportschießen, 
von Fürst Lichnowski - langjähriger deutscher 
Botschafter in Großbritannien, von Fürst Albert 
- sächsischer Thronfolger und einiger anderer 
Persönlichkeiten jener Zeiten meinen Großeltern 

RUND UM TRACHENBERG 
UND FÜRSTLICHE FAMILIE VON HATZFELDT

WOKÓŁ ŻMIGRODU  
I HATZFELDTÓW



89

późnym latem w głąb Niemiec. Mimo częstych 
bombardowań linii kolejowych przez samoloty 
aliantów, przesyłka dotarła nienaruszona do 
Crottorf w Nadrenii. Miejscowość ta należała do 
rodziny od 1559 r.

Nadszedł styczeń 1945, a z nim wojska sowie-
ckie. Książęca rodzina musiała zapłacić następny 
rachunek za mrzonki nazistów. Tak opisała 
to hrabina Huberta Saurma-Jeltsch, z domu 
Hatzfeldt, urodzona w 1916 r. w Waszyngtonie:

[…] Pamiętam tamten styczeń. Zbliżali się 
Rosjanie i wszędzie panował chaos. Wydawało 
się, że świat się wali. W pałacu pozostał tylko 
mój ojciec, siostra Natalia i ja. Mama była już 
w Nadrenii. 20 stycznia 1945 zapakowaliśmy 
cenne, a także niezbędne rzeczy na wóz zaprzężony 
w konie. Był mroźny wieczór. Opuszczaliśmy 
pałac w Żmigrodzie w trójkę: Natalia, ojciec i ja. 
Towarzyszył nam jeszcze woźnica - piętnastoletni 

gestiftet wurde. Diesen Pokal stifteten sie 
zum Dank an die erfolgreiche Jagd und das 
Abschießen von fast Tausend Wildgänsen im 
Juni 1891.

Ein Brauch war es, dass nach jeder Jagd die 
Jäger bis zum Abend ausruhten. Erst um acht 
Uhr abends setzte man sich zum Abendessen. 
Gewöhnlich wurde es mit Scheiben von 
geräuchertem Karpfen begonnen. Zum 
Räuchern wurden große und fette Stücke 
ausgewählt. Sie wurden in besonderen Wanne 
unter fließendem Wasser gehalten, damit sie den 
Schlammgeruch loswurden. Dann wurde mit 
Buchenholz geräuchert. So zubereitet waren sie 
eine Delikatesse. Erst nach dieser schmackhaften 
Vorspeise wurden die heißen Gerichte serviert.

Ich erinnere mich auch, dass mit geräuchertem 
Karpfen das Abendessen am Heiligabend und zu 
Silvester im Schloss begonnen wurde.

 Kompleks pałacowy w Żmigrodzie
   Schlosskomplex in Trachenberg (Fot. I. Kowalski)
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Francuz. Kiedy ruszaliśmy termometr wskazywał 
-26 stopni C. Tak wyglądało nasze rozstanie 
z rodzinnymi stronami […]

Jej młodszemu bratu, Edmundowi, jako  
najstarszemu męskiemu potomkowi przysługi- 
wał tytuł książęcy, będący dziś raczej ozdobą 
i świadectwem dawnego znaczenia rodziny. 
Edmund Hatzfeldt od 1960 - do swojej samo- 
bójczej śmierci w 1997 r. pełnił funkcję przewod-
niczącego Ziomkostwa Milicko-Żmigrodzkiego / 
Heimatkreisgemeinschaft Militsch-Trachenberg. 
Zrzeszeni w ziomkostwach Niemcy pielęgnują 
pamięć o dawnych stronach rodzinnych, spoty-
kają się na wieczorach ojczyźnianych, wydają 
gazety. Stałym miejscem spotkań jest Haus 
Schlesien leżący w pobliżu Bonn. Poszczególne 
budynki obiektu noszą nazwy: Wrocław, Odra, 
Hrabstwo Kłodzkie, Karkonosze, Górny Śląsk, 
Śląskie Łużyce. Odbywają się tu wystawy, semi-
naria, odczyty, wernisaże i koncerty muzyczne. 
Biorą w nich udział także goście z Polski i Czech. 
Szczególne miejsce zajmują tam eskpozycje 
twórczości ludowej i rękodzielniczej. Są tu wy-
stawy rzemiosła, z którego Śląsk niegdyś słynął: 
szkła, ceramiki, fajansu, odlewów artystycznych 
z żeliwa, srebrnictwa, produkcji mebli i teksty-
liów. Haus Schlesien posiada bogatą bibliotekę 
liczącą 16 tysięcy tomów. Spora część wolumi-
nów dotyczy tematyki śląskiej. Trawnik przed 
budynkiem głównym zdobi postument z po-
piersiem G.Hauptmanna - śląskiego laureata 
nagrody Nobla.

Edmund Hatzfeldt odwiedzał rodzinne strony 
od 1973 r. W tych podróżach towarzyszyła mu 
żona - Sophie. Książę podejmował tutaj szereg 
inicjatyw. Jedną z nich była dotacja Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej na sprzęt medy- 
czny dla nowego szpitala w Miliczu. Podczas 
jednej z wizyt Edmund Hatzfeldt nocował 
w kwaterze łowieckiej Nadleśnictwa Żmigród 
w Niezgodzie, gdzie niegdyś znajdował się pała- 
cyk myśliwski należący do książęcej rodziny, 

Unser Schloss in Breslau verkaufte die Familie  
Anfang des 19. Jahrhunderts an die Regierung.  
Der unmittelbare Grund dafür waren Schwierig-
keiten, dieses große Objekt zu unterhalten. 
Es wurde zum Sitz des Oberpräsidiums von 
Schlesien. Die Transaktion beruhte auf einem 
Tausch - die Regierung zahlte 100.000 Taler und  
legte einen großen Forstkomplex in der Nähe  
von Trebnitz dazu, der früher zum dortigen 
Kloster gehörte. Neun Monate vor der Zerstö-
rung wurde das Schloss pietätvoll restauriert! 
In dem Teil, der von ihm übrig geblieben ist, 
finden Kunstausstellungen statt - das ist eine 
tröstliche Tatsache. Neben den Ruinen unserer 
Residenz in Trachenberg ist die Orangerie 
vollständig erhalten geblieben, die im 18. 
Jahrhundert von Langhans, dem Baumeister 
des Brandenburger Tors in Berlin gebaut wurde. 
Leider sind alle Fenster zugemauert, da sie eine 
Tischlereiwerkstatt ist. Früher wurde sie mit 
Holz beheizt. Über zweihundert Jahre wurden 
hier Zitronen, Orangen und Sträucher aus dem 
Mittelmeerraum gezüchtet. Jeder Strauch stand 
in einem einzelnen, großen, hölzernen Topf. Im 
Frühjahr wurden sie nach draußen getragen und 
vor dem Schloss aufgestellt; dort standen sie bis 
zum Herbst. Dank dieser Orangerie hatten wir 
frische Zitrusfrüchte.”

Im Jahr 2008 wurde die Renovierung der  
Wehrbastei sowie des ältesten Teils des ehemali-
gen Schlosses beendet, das über mehrere Jahr-
zehnten nach Kriegsende eine Ruine war. Mit 
Hilfe der lokalen Selbstverwaltung, die EU-Mittel 
in Anspruch nahm, wurde die Fassade restauriert, 
und das Ganze - als bewirtschaftete Ruine - ist 
angepasst worden, so dass es besichtigt werden 
kann. Im September 2008 fand hier aus Anlass 
der Eröffnung des Objekts das Erntedankfest der 
Wojewodschaft statt. Die Veranstaltung wurde 
von einem Familientreffen der Hatzfeldts in 
Anwesenheit des Familienoberhaupts, Sebastian 
Hatzfeldt, begleitet. 
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zdemolowany i spalony przez Rosjan w 1945 r.  
Rodzinne strony obudziły w Hatzfeldzie wspom-
nienia z dzieciństwa:

„Szczególnie utkwił mi w pamięci jeden rok, 
byliśmy wtedy dziećmi. Panowała wówczas 
epidemia, bodajże dyfterytu. Aby nas uchronić 
przed chorobą, rodzice przenieśli całą czeredę 
wraz z niańkami i guwernantkami, do pałacyku 
w Niezgodzie. Spędziliśmy tam cały miesiąc. Od 
rana do południa jeździliśmy zaprzęgiem konnym 
po okolicy. Oglądaliśmy stawy, objeżdżaliśmy lasy. 
Zabraniano nam zrywać jagody, więc jedliśmy je 
po kryjomu i popijaliśmy mlekiem w nadziei, że 
wybieli nam zęby i języki.

Pałac w Niezgodzie stanowił przez całe stulecie 
centrum polowań. Przyjeżdżali tu znamienici 
ludzie. Pamiątkami po łowach były liczne trofea. 
Zdobiły one wiele ścian pałacu w Żmigrodzie. 
Wspaniałym świadectwem polowań są obrazy 
Ferdynanda Harracha, który uwiecznił kilka 
z nich. Oprócz tych płócien w Köln, mamy także 
srebrny puchar ufundowany moim dziadkom 
przez hrabiego Henkel-Donnersmarcka, kiedyś 
najbogatszego człowieka w Niemczech, hrabiego 
Danckelmanna - mistrza świata w strzelaniu do 
rzutków, księcia Lichnowskiego - wieloletniego 
ambasadora Niemiec w Wielkiej Brytanii, księcia 
Alberta - następcę tronu Saksonii i kilka innych 
osobistości tamtych czasów. Puchar ten ofiarowali 
w podzięce za udane polowanie i ustrzelenie 
w czerwcu 1891 roku blisko tysiąca dzikich gęsi.

Przyjętym zwyczajem po każdym polowaniu był 
odpoczynek myśliwych, aż do wieczora. Dopiero 
o ósmej wieczorem zasiadano do kolacji. Zwykle 
zaczynano ją od płatów wędzonego karpia. 
Do wędzenia wybierano sztuki duże i tłuste. 
Trzymano je w specjalnych wannach z bieżącą 
wodą, aby straciły zapach szlamu. Następnie 
wędzono na bukowym drewnie. Tak przyrządzone 
były przysmakiem. Dopiero po tej smakowitej 
przystawce podawano dania gorące.

Pamiętam też, że od wędzonego karpia zaczy- 
nano wieczerzę wigilijną oraz przyjęcie sylwe-
strowe w pałacu.

Nasz wrocławski pałac rodzina sprzedała 
rządowi na początku XIX wieku. Bezpośrednią 
przyczyną były trudności z utrzymaniem tego  
wielkiego obiektu. Został on siedzibą Nadprezy-
dium Śląska - Oberpräsidium. Transakcja polegała 
na wymianie - rząd zapłacił 100 tysięcy talarów 
oraz dołożył wielki kompleks leśny w pobliżu 
Trzebnicy, należący wcześniej do klasztoru. Na 
dziewięć miesięcy przed zniszczeniem pałac został 
z pietyzmem odrestaurowany! W tym, co z niego 
zostało, odbywają się wystawy sztuki - to budujący 
fakt. Obok ruin naszej rezydencji w Żmigrodzie, 
zachowała się w całości oranżeria wzniesiona 
w XVIII wieku przez Langhansa - budowniczego 
berlińskiej Bramy Brandenburskiej. Wszystkie jej 
okna są niestety zamurowane, bo pełni funkcję 
warsztatu stolarskiego. Kiedyś była opalana 
drewnem. Przez dwa stulecia hodowano w niej 
cytryny, pomarańcze i drzewa śródziemnomorskie. 
Każdy krzew stał w osobnej, dużej, drewnianej 
donicy. Wiosną wynoszono je na zewnątrz 
i stawiano przed pałacem; tam stały aż do jesieni. 
Dzięki tej oranżerii mieliśmy świeże cytrusy.”

W 2008 r. ukończona została renowacja baszty  
obronnej oraz najstarszej części dawnego pałacu, 
który przez kilkadziesiąt powojennych lat leżał 
w ruinie. Staraniem władz samorządowych, które 
skorzystały ze środków unijnych odrestaurowano 
jego fasadę, a całość – jako zagospodarowana 
ruina – przystosowana jest do zwiedzania. We 
wrześniu 2008 r. przy okazji otwarcia obiektu 
odbyły się tu dożynki wojewódzkie. Imprezom 
towarzyszył zjazd rodziny Hatzfeldtów z obecną 
głową rodu Sebastianem Hatzfeldtem. W baszcie 
mieści się Informacja Turystyczna, a górne 
kondygnacje służą jako miejsca ekspozycji. 
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 Die Stadt Trachenberg (anfänglich Trachenburg, 
auch Drachenberg) wurde nach deutschem 
Recht im Jahre 1253 südlich von der älteren 
slawischen Ansiedlung Schmiegrode gegründet. 
Der deutsche Stadtname war eine wohl etwas 
freie Übersetzung des polnischen Namens der 
Siedlung. Żmigród bedeutet so viel wie Burg 
der Otter. Wahrscheinlich ging es bei diesem 
Namen aber nicht um Otter (poln. żmije), 
sondern eher um żmij, einen altslawischen 
Drachen. Ein städtisches Siegel mit einem 

 Miasto od 1492 r. było siedzibą samodziel- 
nego baronatu, którym władali kolejno Kurzba-
chowie, Schaffgotschowie i Hatzfeldtowie. Do 
dziś zachowany pozostał układ średniowieczny 
z rynkiem i ulicami zbiegającymi się na północy  
i południu w miejscach bram miejskich zburzo-
nych w 1819 r. Zespół budowli przemysłowych 
rozciągających się przy dworcu kolejowym, przy 
ul. Kolejowej to dawna cukrownia. 

Budynek dworca powstał w związku z budo-
wą linii kolejowej w 1856 r., łączącej Wrocław 

 Kompleksy stawowe / Teichkomplexe - Luftaufnahme (Fot. TIF)
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Drachen gab es schon im Jahre 1497. Nach 
den örtlichen Legenden soll das Ungeheuer 
am höchsten Punkt der Stadt gelebt haben, 
dem Ort der heutigen evangelischen Kirche 
oder bei der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, 
an dem heute der historische Wasserturm 
steht. Interessanterweise befand sich eben dort 
die mittelalterliche Burg. Ähnliche Legenden 
entstanden oft daraus, dass man bei Erdarbeiten 
Knochen prähistorischer Tiere fand, wie sie 
heute zum Beispiel in Krakau beim Eingang der 
Wawelkathedrale hängen und den Touristen als 
Knochen des „Wawel-Drachen“ gezeigt werden. 
Die Bezeichnung żmij, d.h. der Drache, stammt 
wahrscheinlich aus noch früheren Zeiten, als 
die örtliche slawische Bevölkerung von Awaren 
besiegt wurde. Der awarische Verwalter, der 
auch als żmij bezeichnet wurde, behandelte die 
Bevölkerung sehr grausam und soll eine größere 
Plage gewesen sein als der schlimmste Drache. 
Jedenfalls ist ein Drache bis heute im Wappen 
von Trachenberg zu sehen und er hat auch ein 
eigenes Denkmal in der Wrocławska-Straße 
(unten). 

z Poznaniem. Do początku lat 70. XX wieku 
była to stacja węzłowa, gdyż odchodziła stąd 
lokalna linia łącząca Żmigród z Wąsoszem (dziś 
jej początkowy odcinek jest wykorzystany jako 
bocznica doprowadzająca do kolejowego toru 
doświadczalnego). W Żmigrodzie brała również 
początek linia wąskotorowa (zamknięta w 1991 r.)  
prowadząca do Przedkowic, skąd rozgałęziała 
się na linię do Sulmierzyc przez Milicz i do 
Wrocławia przez Trzebnicę. Sama wąskotorówka 
dojeżdżała początkowo aż do obecnego dworca 
kolejowego. Od 1970 r. ze względu na zły stan 
techniczny mostu na Sąsiecznicy dochodziła 
tylko do dworca znajdującego się w pobliżu 
obecnej Hali Sportowej.

Warto udać się do dawnego rynku, obecnie 
plac Wojska Polskiego (0,5 km na wschód 
od dworca PKP). Wznosi się nad nim gotycko 
- manierystyczny kościół parafialny św. 
Trójcy z lat 1595 – 1607, ufundowany przez 
Adama von Schaffgotscha, z neogotyckim 
prezbiterium z lat 1868 –1869, dobudowanym 
według projektu A. Langera. W świątyni, której 
barokowy kształt nadał Ch. Hackner, warto 
zwrócić uwagę na obraz F.A. Schefflera w ołtarzu 

 Urząd Miejski w Żmigrodzie / Stadtamt in Trachenberg (Fot. I. Kowalski)
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Einer immer größeren Popularität erfreuen 
sich die jedes Jahr im Juni stattfindenden 
Trachenberger-Drachentage mit einer Drachen- 
parade. Diejenigen mit dem größten wirtschaft- 
lichen Erfolg in der Stadt haben die Chance, 
den Trachenberger-Erfolgsdrachen als Preis zu 
bekommen. 

Seit 1492 war die Stadt der Sitz eines 
selbständigen Baronats, in dem nacheinander 
die Kurzbachs, Schaffgotschs und die Hatzfeldts 
herrschten. Bis heute blieb das mittelalterliche 
Straßennetz mit dem Marktplatz und den nach 
Norden und Süden zu den 1819 abgebrochenen 
Stadttoren führenden Straßen erhalten. 

głównym ,,Adoracja Krzyża Świętego” oraz na 
barokową kaplicę grobową Hatzfeldtów  
(św. Krzyża), projektowaną także przez Ch. Hack- 
nera z malowidłami ściennymi przypisywanymi 
F.A. Schefflerowi.

W ścianę zewnętrzną kościoła wmurowana 
jest renesansowa płyta nagrobna barona Heinri-
cha Kurzbacha z ok. 1590 r. Przed kościołem  
wnosi się natomiast barokowa figura św. Jana 
Nepomucena a na środku rynku kolumna 
maryjna z 2. poł. XIX wieku. Po przeciwnej stronie  
rynku, w latach 1854–1858, według projektu  
H. Waesermana, już poza zasięgiem średnio-
wiecznego miasta, wzniesiono neogotycki  
kościół ewangelicki, obecnie rzymsko – katolicki 
pw. św. Stanisława Kostki.

Zespół pałacowo - parkowy w Żmigrodzie. 
Obiekt po renowacji zakończonej w 2011 r. 
prezentuje się wyjątkowo ciekawie, dogodne 
położenie przy samej trasie nr 5 sprawia, że jest 
często odwiedzany. 

Pierwszy murowany zamek z wieżą, murami 
i fosą, wzniesiono w tym miejscu w XIV wieku,  
na miejscu starszego grodu. Stanowił własność 
na przemian biskupów wrocławskich, książąt  
oleśnickich oraz rycerską. Pozostały po nim 
gotyckie piwnice pod pałacem, w których dziś  
mieści się restauracja. Od 1492 r. zamek stał 
się główną siedzibą Kurzbachów rządzących 
baronatem żmigrodzkim. Z ich czasów pochodzi  
najstarsza zachowana do dziś budowla: renesan- 
sowa, obronna wieża mieszkalna. Została wznie-
siona w 1560 przez Wilhelma von Kurzbacha, 
na fundamentach poprzedniej wieży. 

Znajdujący się dziś nad wejściem kartusz 
herbowy z roku budowy wieży mieści herby 
Wilhelma von Kurzbacha (trzy ryby) i jego żony 

 Kościół św. Trójcy - widok współczesny 
   Kath. Kirche in Trachenberg heutzutage (Fot. I. Kowalski)

 Kościół św. Trójcy w Żmigrodzie. Początek XX w. 
 Katholische Kirche in Trachenberg, Anfang 20. Jrh. (Fot. Arch. P. Becela)

 Kaplica grobowa Hatzfeldtów / Hatzfeldt Kapelle (Fot. I. Kowalski)
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In der Nähe des Bahnhofs, an der Kolejowa-
Straße, befindet sich eine ehemalige Zucker-
fabrik. Am östlichen Ende dieser Straße ist 
eine kleine säulenartige Kapelle aus der Mitte 
des 19. Jahrhunderts mit einem Flachrelief 
sehenswert, das die das Jesuskind anbetende 
Jungfrau Maria darstellt. 

Das Bahnhofsgebäude entstand 1856 im 
Zusammenhang mit dem Bau der Bahnlinie, 
die Breslau mit Posen verband. Bis Anfang der 
70er Jahre des 20. Jahrhunderts war es ein 
Knotenpunkt, von dem eine lokale Linie abging, 
die Trachenberg mit Herrnstadt (Wąsosz) verband.  
Die Anfangsstrecke davon wird noch heute als  
Nebengleis genutzt, das bis zur Versuchsbahnlinie 
führt. In Trachenberg begann auch die 1991 
geschlossene Schmalspurbahn, die nach 
Przittkowitz [1936: Gutweide] (Przedkowice) 
führte und sich dort in die Linien nach 
Sulmirschütz (Sulmierzyce) durch Militsch und 
nach Breslau durch Trebnitz (Trzebnica) teilte. 
Die Schmalspurbahn führte anfänglich bis zum 
heutigen Bahnhof. Seit 1970 reicht sie wegen 
des schlechten technischen Zustandes der 
Brücke über die Schätzke (Sąsiecznica) aber nur 
bis zu dem Haltepunkt (Bahnhof), der sich in der 
Nähe der gegenwärtigen Sporthalle befindet. 

Es lohnt sich auch, den alten Marktplatz, „Platz 
der Polnischen Armee“, etwa 0,5 km östlich von 

Magdaleny z domu von Maltzan (dwie głowy 
zajęcze i kiść winogron). Jest to zarazem jedyna 
zachowana pozostałość dawnego zamku. Po 
renowacji dokonanej w 2008 r. na parterze wieży 
funkcjonuje punkt informacji turystycznej. 
Nad nim, na pierwszym piętrze, znajduje się sala 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej 
z wystawą obrazującą historię zamku i pałacu. 
Trzecie piętro zajmuje zbrojownia z wystawą 
starych sprzętów gospodarstwa domowego. 
Nad nim mieści się apartament hotelowy. Na 
samej górze znajduje się taras widokowy.

Zasługi wojenne cesarskiego feldmarszałka 
Melchiora von Hatzfeldta sprawiły, że on i jego 
spadkobiercy stali się nowymi właścicielami 
zamku i dóbr żmigrodzkich. Nowi właściciele 
w latach 80. XVII wieku zburzyli fortyfikacje,  
w miejscu dawnego zamku wznosząc barokowy 
pałac. Przy jego budowie zatrudniono wybitnych 
architektów. Jako pierwszą wzniesiono w 1683 r.  
kaplicę pałacową, dla uczczenia zwycięstwa Jana 
Sobieskiego III pod Wiedniem, według projektu  
Carlo Rossiego (zachowana w formie ruiny, przy-
lega od północy do kompleksu). Sam korpus  
pałacu, dziś dostępny jako trwała ruina, z odno- 
wioną elewacją, zbudowany został w latach  
1706–08 przez wrocławskiego architekta, wspom- 
nianego już Ch. Hacknera. W latach 1762–65  rozbu- 
dowano rezydencję o klasycystyczne skrzydło  
południowe, według projektu Karla Gottharda 
Langhansa.  Zawarcie paktu żmigrodzkiego (1813)  
upamiętnia trzecia z tablic znajdująca się na wieży,  
w języku polskim i niemieckim, odsłonięta przez  
Sophie Hatzfeldt w 1998 r. Okazała rezydencja  
z pięknymi  wnętrzami została spalona w styczniu  
1945 r. przez Armię Radziecką. Po renowacji  
w 2008 r. pałac jest zabezpieczony i dostępny jako 
trwała ruina. Zarys południowego, rozebranego 
skrzydła odtwarza dziś lapidarium z trejażem. 

Park otaczający zamek żmigrodzki został zało- 
żony w miejscu zlikwidowanych fortyfikacji ziem-
nych, z czasów wojny 30–letniej, otaczających  
dawną twierdzę. Pierwszy park geometryczny 
istniał przy pałacu już w XVIII w. Fragment takiego 
parku został odtworzony w 2011 r. przed ruinami 
pałacu. W 1 połowie XIX w. pomiędzy Baryczą  
a jej południowym ramieniem utworzono roz- 
legły park krajobrazowy ze stawem. Wykorzy- 
stano przy tym naturalny drzewostan na sied- 
lisku lasu łęgowego.

 Wieża / Turm (Fot. I. Kowalski)
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der Polnischen Staatsbahn PKP, zu besuchen 
Dort erhebt sich die Gotisch-Manieristische 
Pfarrkirche der Heiligen Dreifaltigkeit aus 
den Jahren 1595-1607, die von Adam von 
Schaffgotsch gestiftet wurde. Sie besitzt ein 
Presbyterium im neogotischen Stil, das nach 
Plänen von Alexis Langer 1868-1869 angebaut 
wurde. Im Gotteshaus, dessen Barock-Gestalt 
auf Ch. Hackner zurückgeht, sind das Bild des 
Hauptaltars „Die Anbetung des Heiligen Kreuzes” 
von F. A. Scheffler sowie die im Barockstil 
gebaute Grabkapelle der Hatzfeldts (des 
Heiligen Kreuzes) besonders sehenswert. Diese 
wurde ebenfalls von Ch. Hackner entworfen, die 
Wandgemälde schreibt man F. A. Scheffler zu. 

In die Außenwand der Kirche wurde die 
Renaissance-Grabplatte des Barons Heinrich 
von Kurzbach aus dem Jahr 1590 eingemauert. 
Vor der Kirche steht die Barockstatue des 
Heiligen Johannes Nepomuk und in der Mitte 
des Marktplatzes eine Mariensäule aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gegenüber, 
schon außerhalb der mittelalterlichen Stadt, 
wurde in den Jahren 1854-1858 nach den Plänen 

Spośród małej architektury ogrodowej zwraca  
uwagę żelazny maszt na chorągwie, z herbem 
pruskim i Hatzfeldtów, z 2 połowy XIX wieku,  
z czasów gdy pałac i park należał do nadprezy-
denta Śląska Hermana von Hatzfeldta. Jest to 
wielka, 20-metrowa iglica, wykonana w całości 
ze stali bez jednego nitu.

Przed basztą, od strony parkingu jest umiesz- 
czona zniszczona barokowa rzeźba skamieniałego  
tancerza, jedyna zachowana z zespołu czterech 
rzeźb ogrodowych. Po renowacji parku w latach 
2011 - 12 r. odtworzono sieć alejek parkowych, 
ogród rododendronów i pawilon – herbaciarnię. 
Na dużej wyspie na stawie urządzono pawilon 
z pomostem i trejaż z grillem ogrodowym. Nad 
brzegiem stawu znajduje się natomiast polana 
piknikowa i pomost wypoczynkowy.

Najnowszą atrakcją Żmigrodu jest AQUA-
GRÓD - basen odkryty z podgrzewaną wodą 
(ul. Sportowa 13), czynny w sezonie do końca 
września. Basen, poza nieckami dla dzieci i doro-
słych, wyposażony jest w zjeżdżalnię.

 Kompleks pałacowy w Żmigrodzie 
   Schlosskomplex in Trachenberg (Fot. I. Kowalski)
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 Basen w Żmigrodzie, lata 30. XX w. / Schwimmbad in Trachenberg (Fot. Arch. M. Borowski)

von H. Waeserman eine evangelische Kirche  
im neogotischen Stil errichtet, die heute eine 
römisch-katholische Kirche des Stanislaus Kostka ist. 

Das interessanteste Objekt in der Nähe der 
Stadt ist der sich an der Umgehungsstraße 
befindende Palast-Park-Komplex, den man 
über die Poznańska-Straße erreicht. Seit 2009 
gibt es dort das Restaurant „Palast-Gallerie“ in 
Form eines eklektischen Palais. 

Der Palast-Park-Komplex in Trachenberg
Das erste gemauerte Schloss mit einem Turm, 

Mauern und Festungsgraben wurde hier an  
der Stelle der älteren Burg im 14. Jahrhundert 
errichtet. Abwechselnd war es im Besitz der 
Breslauer Bischöfe, der Fürsten von Oels und 
anderer. Was davon übrig blieb, sind die 
gotischen Palastkeller, in denen sich heute 
ein Restaurant befindet. Seit 1492 wurde das 
Schloss der Hauptsitz der von Kurzbachs, die 
die Herrschaft über das Trachenberg-Baronat 
ausübten. Aus ihren Zeiten stammt das älteste 
bis heute erhaltene Renaissance-Gebäude, ein 
Schutz-Wohnturm. Er wurde 1560 im Auftrag 
von Wilhelm von Kurzbach auf dem Fundament 
des früheren Turmes errichtet. 

Er wird heute „Trachenberger-Bastei“ genannt, 
obwohl er tatsächlich keine Bastei ist. Auch nennt 
man ihn „Kastellansturm“, obwohl er viel jünger 

ist als die Kastellanszeiten. Die Wappenkartusche 
über dem Eingang stammt aus dem Baujahr 
des Turmes und zeigt die Wappen von Wilhelm 
von Kurzbach (drei Fische) und dessen Frau 
Magdalena von Maltzan (zwei Kaninchenköpfe 
und eine Weintraube). Es ist zugleich das einzige 
erhaltene Relikt des ehemaligen Schlosses. 
Nach der im Jahre 2008 erfolgten Renovierung 
gibt es im Erdgeschoss des Turmes einen 
Touristeninformationspunkt. Darüber, im ersten 
Stock, befindet sich der Saal der „Gesellschaft 
der Freunde der Trachenberger-Heimat“ mit 
einer Ausstellung zur Geschichte des Schlosses 
und Palastes. Den dritten Stock nimmt eine 
Ausstellung alter Haushaltsgeräte ein. Darüber 
befindet sich ein Appartement, ganz oben eine 
Aussichtsterrasse. 

Während des 30-jährigen Krieges, im Jahre 
1629, wurden auf Befehl der kaiserlichen 
Behörden die Bastionen befestigt und das 
Schloss in eine Festung umgebaut. Es war 
zwar eine ziemlich schwache, aber doch die 
wichtigste Festung in diesem Teil von Schlesien. 
In die Geschichte ging ihre Belagerung durch 
schwedische Truppen im Winter 1640 ein. Die 
Festung war zwar von allen Seiten mit den 
überschwemmten Gewässern der Bartsch 
umgeben, aber der starke Frost führte dazu, dass 
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der Fluss gefror und die Belagerer die Kanonen 
zum Angriff auf das Eis rollen konnten. Um den 
Angriff zu verhindern, gab der Befehlshaber der 
Verteidiger seinem Diener den geheimen Befehl, 
sich aus der belagerten Festung zu schleichen 
und die Schleusen aller Teiche oberhalb der 
Bartsch zu öffnen. Zuerst wurden die Schweden 
durch brechendes Eis überrascht und kurz darauf 
stürzte dann das aus den Teichen abgelassene 
Wasser in einer hoher Welle über sie herein. 
Sämtliche Kanonen versanken im Wasser der 
Bartsch. Doch zwei Jahre später gelang es dem 
schwedischen Feldmarschall Lennart Torstenson, 
die Festung einzunehmen. Die Schweden 
verstärkten die Befestigungen und erhöhten den 
Turm um eine Etage (was die Gedenktafel über 
der Wappenkartusche vermerkt), damit er sich 
besser als Artilleriestellung eignete. Erst 1650, 
zwei Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen 
Krieges ab, zogen die Schweden wieder ab. 

Wegen der Kriegsverdienste als kaiserlicher 
Feldmarschall wurden Melchior von Hatzfeldt 
und seine Erben mit der Standesherrschaft 
Trachenberg, (Schloss und Güter) belehnt. Die 
neuen Besitzer rissen in den achtziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts die Befestigungen nieder 
und errichteten anstelle des Schlosses einen 
Palast im Barockstil. Mit dem Bau wurden 
hervorragende Architekten beauftragt. Als Erstes 
wurde 1683 nach dem Entwurf von Carlo Rossi 
zu Ehren des Sieges von Johann III. Sobieski in 
Wien eine Palastkapelle gebaut. Sie grenzt von 
nördlicher Seite an den Komplex und ist heute 
als Ruine erhalten. Der Palast, der heute als 
Ruine zugänglich ist und eine erneuerte Fassade 
besitzt, wurde in den Jahren 1706-08 vom 
bereits erwähnten Breslauer Architekten Ch. 
Hackner gebaut. In den Jahren 1762-65 wurde 
die Residenz um den klassizistischen südlichen 
Flügel nach dem Entwurf von Carl Gotthard 
Langhans, dem Erbauer des Brandenburger 
Tores in Berlin, erweitert. Im Juli 1813 wählte der 
preußische König Friedrich Wilhelm III. diesen im 
abgelegenen Tal an der Peripherie von Preußen 
liegenden Palast für den Ort des geheimen 
Treffens mit dem russischen Kaiser Alexander 
I., dem schwedischen König Johann Karl und 
den Gesandten aus England und Österreich. 
Das am 12.07 getroffene Abkommen wurde die 
Grundlage der antinapoleonischen Koalition. 

Obwohl Napoleon durch seine Spione von dem 
Abkommen erfuhr, bewahrte ihn das nicht vor 
der endgültigen Niederlage in der Völkerschlacht 
bei Leipzig. An das Trachenberger Abkommen 
erinnert die dritte Gedenktafel am Turm in 
polnischer und deutscher Sprache, die im Jahre 
1998 von Sophie Hatzfeldt enthüllt wurde. Die 
prächtige Residenz mit den wunderschönen 
Innenräumen wurde im Januar 1945 durch die 
Sowjetische Armee verbrannt. Die Palastruine 
wurde im Jahre 2008 ist baulich gesichert und 
ist seitdem ständig zugänglich. Die Überreste 
des südlichen, zerstörten Flügels sind heute in 
einem Lapidarium ausgestellt. 

Der Park, der das Trachenberger Schloss 
umgibt, wurde an der Stelle der zerstörten 
Befestigungsanlagen aus den Zeiten des 
30-jährigen Krieges errichtet, die die ehemalige 
Festung umschlossen. Beim Palast existierte 
schon im 18. Jahrhundert ein erster geometrisch 
angelegter Park. Ein Fragment des Parks wurde 
2011 vor den Palastruinen rekonstruiert. In der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schuf man 
zwischen der Bartsch und ihrem südlichen Arm 
einen weitläufigen Landschaftspark mit einem 
Teich. Dabei wurde der natürliche Waldbestand 
im Lebensraum des Bruchwaldes genutzt. 

Im Park überwiegen heute die einheimischen 
Pflanzenarten. Pflanzungen exotischer Bäume 
stammen erst aus den 60er Jahren des 19. 
Jahrhunderts. Im westlichen Teil des Parks, beim 
gemauerten Sichtschutzzaun, wachsen rote 
Kastanienbäume. Unter den Baum- und Strauch-
Exemplaren sind besonders die Eibe und die in 
der Nähe stehende Stieleiche bemerkenswert, 
die als Naturdenkmäler anerkannt sind. Die 
alte Eibe mit einem Stammumfang von 160 
cm in einem Meter Höhe, entstanden durch 
Zusammenwachsen mehrerer Bäume, findet 
man in südwestlicher Richtung vom Palast. 

Bei der Gartenarchitektur fällt der eiserne 
Fahnenmast mit dem preußischen Wappen 
und dem Wappen der Hatzfeldts auf, der aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt,  
d. h. aus der Zeit, in der der Palast mit dem Park 
dem Oberpräsidenten von Schlesien Hermann 
von Hatzfeldt gehörte. Es ist eine riesige, 
20-Meter lange Stange, ganz aus Stahl ohne 
einen einzigen Niet gefertigt – in dieser Zeit das 
modernste, ein technologisches Meisterstück. 
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Das Gebäude, das sich am südlichen Ende des 
Parks über dem Kanal befindet, ist die ehemalige 
Orangerie aus dem Jahr 1820 im klassizistischen 
Stil. Nachdem der südliche Flügel des Palastes 
verbrannte, ist es das einzige in Trachenberg 
erhaltene Werk des berühmten Architekten 
Karl Gotthard Langhans, das jedoch heute 
verwahrlost ist und als Lagerraum dient. 

Nach der Renovierung des Parks im Jahr 2011  
wurden das Netz der Parkalleen, der Alpenrosen-

 Aquagród w Żmigrodzie / Freibad in Trachenberg (Fot. Arch. UM Żmigród)

garten sowie der Teehaus-Pavillon rekonstruiert. 
Auf der großen Insel im Teich errichtete man einen 
Pavillon mit einer Brücke und ein Rankgerüst mit 
einem Gartengrill. Am Teichufer befinden sich 
eine Picknickwiese und ein Erholungssteg. Seit 
2014 funktioniert in Trachenberg das schöne 
Schwimmbad AQUAGRÓD mit warmen Wasser 
und Rutschbahn. Das Schwimmbad ist bis Ende 
September geöffnet.
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 Nie ma wielu miejscowości, które na niewielkiej 
powierzchni mają tak dużą ilość bezcennych 
obiektów kulturowych. Zespół obiektów sa-
kralnych, jeden z niewielu zachowanych na 
Dolnym Śląsku ratuszy to scheda po zamożnych 
rodach Kurzbachów, Nesselrode i Hatzfeldów, 
i ich rozległych dominiach. 

 Prausnitz erwähnt in Dokumenten von 1136, 
1253, 1288, 1295- Liber fundationis episcopatus 
Vratislaviensis – Stiftungsbuch des Bistums Breslau). 
Im Jahr 1287 erhielt der Ort Stadtrecht von 
Heinrich II., dem Frommen. Der Fürst errichtete 
dort auch ein Schloss, in rudimentärer Form ist 
ein Flügel davon bis heute erhalten geblieben. 

PRUSICE

PRAUSNITZ

5

 Prusice z lotu ptaka, l. 30. XX w. / Prausnitz, Luftaufnahme (Fot. Arch. FF.)
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Prusice (niem. Prausnitz) wymieniane są w do-
kumentach z 1136 r., 1253 r., 1288 r., 1295 r.,  
(Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis – 
Ksiega uposażeń biskupstwa wrocławskiego). 
W 1287 r. miejscowość uzyskała prawa miejskie, 
które nadał jej Henryk II Pobożny. Książę ten 
wzniósł także zamek, w szczątkowej formie 
zachowało się do dziś jego skrzydło. 

Prusice leżą w północnej części Gór Kocich. 
Krajobraz miasta wzbogacają trzy wieże nadają-
ce mu charakterystyczny widok. Okazały Rynek,  
duży i przestronny, mieścił niegdyś dwa hotele 
(„Zur goldenen Krone” i „Zum deutschen 
Kaiser”). Istniejące do dziś kamienice wskazują 
na dawną świetność i zamożność miasta i jego 
mieszkańców. Prusice już w okresie średniowiecza 
były miastem kwitnącym gospodarczo. Dowód 
stanowił okazały ratusz, jeden z najpiękniejszych 
na Śląsku. Pierwotny ratusz powstał w 1512 roku,  

Prausnitz liegt im nördlichen Teil des 
Katzengebirges. Das Stadtbild wird durch drei 
Türme bereichert, die ihm das charakteristische 
Aussehen verleihen.  Der prächtige Marktplatz, 
groß und geräumig, verfügte einst über 
zwei Hotels („Zur goldenen Krone” und „Zum 
deutschen Kaiser”). Die bis heute bestehenden 
Bürgerhäuser verweisen auf die einstige 
Pracht und den Wohlstand der Stadt und ihrer 
Einwohner. Prausnitz war im Mittelalter eine 
wirtschaftlich blühende Stadt. Das beweist 
das prächtige Rathaus, eines der schönsten in 
Schlesien. Das ursprüngliche Rathaus ist 1512 
entstanden, 1529 abgebrannt und danach 
1553 in der heutigen Form wieder aufgebaut 
worden. Das Gebäude wurde gegen Ende der 
1930er Jahre grundlegend saniert.  Die heutigen 
Renovierungen präsentieren das Objekt in der 
gegenwärtigen Form. Über Jahrzehnte haben  
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spłonął w 1529, po czy został odbudowany 
w 1553 w dzisiejszym kształcie. Gruntownie 
odrestaurowano budynek pod koniec lat 30. 
XX wieku. Renowacje współczesne prezentują 
obiekt w obecnym kształcie. 

Ziarno prawdy zawiera opowieść, która uczy- 
niła Prusice sławne w XVII wieku na całym 
Śląsku. W 1656 r. epidemia dżumy przywleczona 
przez maruderów wojskowych i dezerterów 

die Stadtoberen dafür gesorgt, dass die Bevölke-
rung nicht abwandert. Im Jahr 1590 zählte die 
Stadt 2600 Einwohner, 1850 - 2553, und im Jahr  
1933 nur noch 2018. Die Daten für 2011 geben  
eine Zahl von 2302 an (Gemeinde: 9164 Personen). 

In den 1930er Jahren gehörten zu den 
städtischen Immobilien: das Gebäude des Land- 
gerichts, die Post, das städtische Krankenhaus,  
der Sportplatz und das Stadtbad mit Rutsche.  

 Pocztówka z l. 20. XX w. / Postkarte Prausnitz (Fot. Arch. M. Borowski)

 Zbór ewangelicki i ratusz w Prusicach, pocz. XX w. / Ev. Kirche und Rathaus in Prausnitz (Fot. Arch. M. Borowski)
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spowodowała wysoką śmiertelność wśród 
mieszkańców Prusic. Zwłoki umarłych leżały 
w mieście i na okolicznych polach. W ciągu 
sześciu miesięcy zmarło 685 mieszkańców. 
Cmentarz kościelny nie mieścił już kolejnych 
grobów, dlatego zmarłych grzebano na placu 
za murami miejskimi. Zmarł proboszcz, rajcy 

Die Stadt verfügte über zwei Volksschulen  
(Grundschulen): eine fünfklassige evangelische 
und eine zweiklassige katholische. Eine der  
Außenstellen der Berufsschule bildete Jugend-
liche in Handwerksberufen aus. Von 1910 bis 
zum Ende des Ersten Weltkriegs war in Prausnitz 
ein Königliches Lehrerseminar tätig. Im Jahr 1930 
gründete Kurt Lange, Eigentümer der Militscher 
Druckerei, die “Prausnitzer Zeitung” in einem 
von ihm gekauften Gebäude, als Außenstelle 
seines Militscher Unternehmens. Der Sitz der 
“Prausnitzer Zeitung” befand sich gegenüber 
der katholischen Kirche zum Hl. Jakob. Prausnitz 
war als Zentrum der Kleinindustrie und des 
gut entwickelten Handwerks bekannt. Im 
Jahr 1846 wurden in der Stadt 105 Schneider,  
20 Schönfärber, 64 Weber, 20 Käufer und 36  
Krämer erwähnt. Mit der Entwicklung der 
Industrie ging die Bedeutung des Handwerks 
deutlich zurück. Die Zunft der Weber und 
Schönfärber, die einst zwei Walkmühlen bedien-
ten, wurden aufgelöst. Den Ruf als “Stadt der  
Schneider” behielt Prausnitz jedoch bis zum 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Den besonderen 
Charakter von Prausnitz kann man durch den 
Vergleich mit Trachenberg definieren. Während 
Trachenberg stark von Landwirtschaft und 
Handwerk in Verbindung mit den fürstlichen 
Gütern und der großen Zahl der dort beschäftig- 
ten Beamten geprägt wurde, zeichnete sich 

 Prusice z lotu ptaka, l. 30. XX w. / Prausnitz, Luftaufnahme (Fot. Arch. M. Borowski)

 Ratusz współcześnie / Rathaus (Fot. I. Kowalski)
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miejscy i ławnicy. Na modłach w kościele mie-
szali się zdrowi z chorymi stojącymi w tłumie. 
Zdarzało się, że ciężko chorzy padali na posadzkę 
i umierali. Wszędzie snuli się wynędzniali i obdarci 
ludzie. Nigdzie w pobliżu nie było bydła ani 
innych zwierząt hodowlanych, wszystkie wybito 
i zjedzono. Na okropnym czynie rozsiewania 
choroby przyłapano grabarza, który zdzierał 
łachmany ze zmarłych, suszył je, ciął na kawałki 
i rozrzucał po całej okolicy zarażając kolejnych 
mieszkańców. Złapanego na gorącym uczynku 
skazano na okrutną śmierć. Najpierw ucięto mu 
kończyny rozgrzanymi do białości obcęgami, 
następnie poćwiartowano i w końcu spalono na 
stosie. Oto jak wyglądała sprawiedliwość w tych 
okrutnych czasach.   

Kronika Prusic zamieszczona w publikacji 
Der Kreis Militsch – Trachenberg an der Bartsch 
(Springe 1965), polskie wydanie: Powiat milicko 
– żmigrodzki nad Baryczą (Milicz 2013)
1140 – osada miała charakter dziedziczny. Zało-

żone zostało probostwo. 
1150 – ufundowano szpital należący do probostwa.

 Widok na Prusice / Blick auf Prausnitz (Fot. M. Mazurkiewicz)
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Prausnitz eher durch kleines Handwerk aus 
und hatte eher bürgerlichen Charakter. Bis 
in die 1980er Jahre gab es in der Stadt eine 
Landwirtschaftliche Technische Oberschule 
und eine Gemüse- und Obstverarbeitung. Die 
Stadtrechte wurden dem Ort 1951 entzogen, 
jedoch erhielt Prausnitz sie im Jahr 2000 zurück. 
Die älteste Sehenswürdigkeit der Stadt ist die 
Kirche zum Hl. Jakob von 1492. Vollständig 
aus Stein, einschiffig, mit barockem Stuck und 
Epitaphen der Familie Kurzbach, enthält sie 
die wertvollste barocke Tumba in Schlesien - 
das Grabmal des Feldmarschalls Melchior 
Hatzfeldt von Achilles Kern. 

Über dem malerischen Marktplatz dominierte 
das Renaissance-Rathaus aus dem 16. Jh.,  
heute Sitz der Stadt- und Gemeinde-Verwaltung. 
Die ehemals evangelische Kirche zum Hl. Josef  
verfügt über zahlreiche Jugendstil-Verzierungen. 
Jedes Jahr im Juni werden die Prausnitz-Tage  
gefeiert, bei denen Sport- und Kulturveransta-
ltungen stattfinden. Dazu gehören der Drei-
Türme-Lauf und das Familien-Radfahrer-
Picknick. Die Touristinformation befindet sich in 
einem bezaubernden Ladenlokal am Marktplatz.
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1253  –  Prusice należały do księcia Henryka V  
wrocławskiego. W osadzie wzmianko- 
wane są dwa kościoły i zamek. Z wdzięcz- 
ności za uratowanie życia książę Henryk  
darował część Prusic rycerzowi Gebhar- 
dowi Prusnicowi. W celu ochrony szlaku  
handlowego i wzmocnienia obronności 
grodu książę Henryk otoczył Prusice 
murami i umocnieniami. 

1287  –  Prusice uzyskały prawa miejskie, 24 lata  
po Żmigrodzie. Od tego czasu  Prusice 
wzmiankowane są jako miasto.

1290 – jako właściciele Prusic wymieniani są: 
Gebhard Prusnic, hrabia Zbylut i Paul 
Peduschke. Miasto wraz ze Żmigrodem 
i Miliczem podlegało zwierzchnictwu 
księstwa głogowskiego. Do Prusic nale-
żały wówczas  Górkowice i Krościna Mała. 

1317  –  właścicielem miasta został Heinrich von 
Biberstein. 

1329  –  król Jan Luksemburczyk zhołdował sobie  
księcia Konrada I oleśnickiego z Oleśnicą  
i Prusicami, chociaż te ostatnie należały  
do rodziny Bibersteinów. Połowę Prusic  

rodzina sprzedała Konradowi I. W 1368  
roku Bibersteinowie zbyli księciu także 
drugą część miasta. 

1371  –  Johann i Nikoaus Habdankowie sprze-
dali Konradowi I mury miejskie i młyn. 

1432 – husyci zaczęli oblegać miasto. Mimo 
żarliwej obrony wdarli się przez mury,  
doszło do plądrowania, mordów i gra- 
bieży. Miasto spłonęło wraz z koś- 
ciołami, ludność schroniła się w lasach.

1440 –   miasto liczyło 600 mieszkańców. Konrad 
V Czarny zastawił las miejski i dwa 
folwarki. Jego syn, Konrad VI, z powodu 
powiązań ojca z Polakami uwięził go 
w Prusicach oraz odebrał władzę. 

1452  –  po raz drugi pożar spustoszył miasto.
1475 – wojska króla Macieja Korwina węgier- 

skiego spustoszyły miasto. Miejscowa 
ludność sprzymierzyła się z rycerstwem 
i wspólnie wypędzili wroga.

1492  –  po śmierci ostatniego księcia oleśnic- 
kiego, Konrada Białego, miasto przy-
padło królowi Czech, Władysławowi 
Jagiellończykowi, który podarował je 

 Widok na Prusice / Blick auf Prausnitz (Fot. M. Mazurkiewicz)
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Sigismundowi Kurzbachowi.
1505 –  baron Kurzbach potwierdził miastu 

wszystkie nabyte wcześniej przywileje: 
własność lasu, folwarków, prawo handlu 
solą, bydłem i jarmarku w każdą środę.

1510 –   wielki pożar spustoszył miasto. Aby 
ulżyć niedoli mieszczan, Sigismund 
Kurzbach zwolnił ich z podatków na 10 lat.

1513 –   zmarł baron Kurzbach. Zgodnie z osta- 
tnią wolą pochowany został w  Prusicach 
w kościele św. Jakuba.

1522 –   miasto spłonęło, zniszczeniu uległy 
także wszystkie dokumenty. Heinrich  
von Kurzbach potwierdził mieszkańcom 
wszystkie nadane wcześniej przywileje.

1524 – wzniesiono ratusz. W 1553 dokonano 
pierwszych napraw.

1529 –  spłonął ratusz, oba kościoły i 15 budyn-
ków.

1540 –   odparto atak dwustu żołnierzy nasła-
nych przez przeoryszę z Trzebnicy. 

   Powodem ataku były spory o granice.
1542 –   z powodu posądzenia o czary spalono  

na stosie jako czarownice Schleken-
cokową i Urselową z Krościny Małej. 

1550 – w czasie panowania barona Wilhelma 
Kurzbacha cech szewców otrzymał  nowy  
przywilej, cech rzeźników zezwolenie 
na dodatkowy handel, miasto mogło 
organizować trzeci jarmark roczny oraz 
w piątki targi końmi. 

   Miasto otrzymało fundusze na orga-
nizację przytułku dla ubogich, prawo do 
wyłącznego serwowania piwa w okręgu 
jednej mili, a także przywilej 

  wystawienia dwóch kramów z mięsem.
1560 –   epidemia dżumy pochłonęła wiele ofiar 

w mieście.
1564 –  zdemontowano wały obronne a fosę 

zasypano, bo utrzymywanie umocnień  
straciło sens. Zachowano bramę i mury 
w obawie przed motłochem.

1567 –  we Wrocławiu zmarł baron Wilhelm 
Kurzbach. Pochowano go w kościele 
parafialnym.

1568 –  szalejąca epidemia dżumy pochłonęła 
400 ofiar. Ponieważ nie zdołano zako-
pywać zwłok na cmentarzach, zmarłych 
grzebano na pobliskich placach.

1569 – parobek, który ukradł w nocy antałek 

piwa pisarzowi miejskiemu i pchnął   
kata został publicznie wybatożony.

1570 – większa część członków bandy, która 
napadała i grabiła klasztor w Trzebnicy 
została pojmana i uwięziona w Prusicach. 

1587 – legnicki marszałek dworu rycerz Hans 
von Schweinichen zebrał siły zbrojne, 
by dać odpór bandzie polskich zbójów, 
którzy przez Osiek wdarli się w okolice 
Prusic. Miasto wystawiło 700 piechurów 
i 38 rycerzy.  Polscy zbóje uszli bez walki. 

1590 –  Prusice liczyły 2600 mieszkańców i 400 
domów. 16 okolicznych wsi podlegało 
jurysdykcji miejskiej. Z powodu sporu 
granicznego władze grodzkie wystawiły 
oddział złożony z 40 rycerzy i 700 
pieszych. 

1591 –  z powodu zadłużenia Heinrich Kurzbach 
sprzedał Prusice wojewodzie  Leszczyń-
skiemu. Jednak książęta i stany śląskie 
podlegały niemieckiemu prawu, co 
dotyczyło także szlachty miejscowej. 
Wojewoda Leszczyński nie mógł ucze-
stniczyć w posiedzeniach stanów i całą 
transakcję cofnięto.

1592 –  Prusice wraz ze Żmigrodem przeszły we 
władanie barona Adama Schaffgotscha.

1610 –  na powieszenie skazano Hansa Kohla za 
kłusownictwo i kilka morderstw.

1630 –  dwóch polskich szlachciców handlu-
jących zbożem pokłóciło się i starło  
w gospodzie ratusza. Obaj wykrwawieni 
w pojedynku postradali życie. Pocho-
wano ich zgodnie z miejscowym pra-
wem na otwartym polu.

1636 –  dowódca szwedzkiego oddziału Stallhans  
zajął miasto. Jego żołnierze plądrowali 
i grabili mieszkańców, trwała wojna 
30-letnia. W 1640 r. ponownie masze-
rowali przez Prusice aby zająć twierdzę 
w Żmigrodzie. 

1642 –  szwedzki generał Torstensen zmierza-
jący do Żmigrodu zajął Prusice. 

 Kwaterujący w mieście żołnierze dopu-
ścili się wielu gwałtów i grabieży. 

  Okradziono nawet kościoły.
1643 –  oddziały austriackie pod generałem von 

Götz ograbiły miasto. Pod koniec wojny 
30-letniej miasto zubożało. Do kilkuset 
osób spadła także liczba mieszkańców. 
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 Putto (Fot. M. Mazurkiewicz)

107

PRAUSNITZPRUSICE



108

 Wnętrze kościoła św. Jakuba 
    Innenraum (Fot. M. Mazurkiewicz)
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1649 – hrabia Melchior Hatzfeldt został właści-
cielem włości prusickich. Nastał czas 
gnębienia innowierców [protestantów]. 
Wielu mieszczan, nie chcąc znosić 
ucisku uszło do Oleśnicy. Spadł poziom 
życia w mieście. 

1656 – epidemia dżumy przywleczona przez 
maruderów wojskowych i dezerterów 
spowodowała wysoką śmiertelność. 
Zwłoki umarłych leżały w mieście i na 
okolicznych  polach. W ciągu sześciu 
miesięcy zmarło 685 mieszkańców. 
Cmentarz kościelny nie mieścił już 
kolejnych grobów dlatego zmarłych 
grzebano na placu za murami miej-
skimi zwanym Vogelstange. Zmarł 
proboszcz, rajcy miejscy i ławnicy. 
Na modłach w  kościele mieszali się 
zdrowi z chorymi stojącymi w tłumie. 
Zdarzało się, że ciężko chorzy padali na 
posadzkę i umierali. Wszędzie snuli się 
wynędzniali i obdarci ludzie. Nigdzie 
w pobliżu nie było bydła ani innych 
zwierząt hodowlanych, wszystkie wy-
bito i zjedzono.  Na okropnym czynie  
rozsiewania choroby przyłapano graba- 
rza, który zdzierał łachmany ze 
zmarłych, suszył je, ciął na kawałki  
i rozrzucał po całej okolicy zarażając             
kolejnych ludzi. Złapanego szarpano 
rozgrzanymi do białości obcęgami, 
ucięto mu kończyny, w końcu żywcem 
poćwiartowano i spalono na stosie. 

1663 –  hrabia Hermann Hatzfeldt dużo dob-
rego uczynił na rzecz miasta.

1664 – rozgorzał spór między mieszkańcami 
Wszemirowa i Prusic. Ci pierwsi   wykra-
dali drewno z lasu miejskiego Prusic. 
Zbrojną hordę chłopów z  Wszemirowa 
przegonił oddział pod dowództwem 
rycerza Assmanna z Łapczyc. Podczas 
potyczki zginęło dwóch ludzi a dwu-
dziestu zostało  rannych. Ich przywódca 
Wolf został pojmany, zakuty w kajdany 
i uwięziony. Jednak pod osłoną nocy 
udało mu się zbiec z więzienia i podpalić 
Żmigrodzkie Przedmieście w Prusicach. 
W odwecie zrównano z ziemią jego 
gospodarstwo we Wszemirowie. Wolfa 
ponownie pojmano i zakuto w kajdany. 

Był on jednak zasłużonym w wojnie 
30-letniej oficerem, w służbie cesarza 
[Austrii] miał stopień kapitana. Prusicom 
wyrokiem sądu cesarskiego odebrano 
prawa okręgu miejskiego, władze 
miejskie musiały też zapłacić znaczną 
karę pieniężną. Okoliczna szlachta ode- 
brała wyrok sądu jako zniewagę i dot- 
knięta do żywego, odsunęła się od 
magistratu i Prusic.

1680 –  wojna z Turkami spowodowała pęd do 
powszechnego zbrojenia się.  

             Powołano wkrótce pospolite ruszenie.
1681 – Prusice wraz z 12 wsiami zostały oddzie-

lone od dominium żmigrodzkiego, prze-
szły we władanie baronów Nesselrode.

1683 –  wdowa po Heinrichu Hatzfeldzie odku-
piła włości prusickie i ponownie 

            przyłączyła do Żmigrodu. Odbudowała 
też szpital w Prusicach.

1707 – aż 8 dni trwał przemarsz dziesięciu szwe- 
dzkich regimentów Karola XII przez Prusice.  

1710 –  odbudowano prawe, drewniane skrzydło  
zamku w Prusicach. W 1772 roku miesz-
kał w nim pruski generał von Goltz.

1725 – hrabina Mariane von Hatzfeldt założyła 
fundację dla zubożałych właścicieli 
domów.

1736 –  nieurodzaj i głód, który po nim nastąpił 
spowodował śmierć głodową 20 miesz-
kańców. 

1741 –  po oderwaniu Śląska od Austrii, król 
Prus Fryderyk II umieścił w Prusicach 
szwadron zielonej husarii.

1742 –  w Prusicach konsekrowano nowy kościół  
ewangelicki [przylegał niegdyś do ratusza].

1757 –  10 000 chorwackich żołnierzy, służących 
w armii austriackiej pod generałem 
Beckiem, zakwaterowano w Prusicach. 
Później, w bitwie pod Lutynią wziął ich do  
niewoli pruski pułk dragonów z Bayreuth. 

1760 –  3000 talarów haraczu musiał magistrat 
zapłacić oddziałowi rosyjskiemu pod 
pułkownikiem Butterlinem by uniknąć 
spalenia miasta. W tym samym roku 
przez Prusice przechodziły rosyjskie 
wojska pod dowództwem Czernyszewa. 
Mimo tego, że podczas wojny 7-letniej 
miasto wielokrotnie padało ofiarą 
obowiązkowych kwaterunków wojsk 
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i związanych z tym  obciążeń, do obiegu 
wpłynął w tych latach duży strumień 
pieniędzy, co  napędziło i rozwinęło 
miejscowy handel. 

1779 –  w mieście dokonano zbiórki pieniędzy 
na uwolnienie z więzienia w Algerii 
prusiczanina, Karla Friedricha Kramera. 
Nie potwierdzono jednak jaki rezultat 
dała ta akcja.

1800 –  z wielką pompą, trunkami i śpiewem 

powitano początek nowego stulecia.
1802 –  nowy właściciel księstwa, generał hrabia  

Franz Ludwig Hatzfeldt-Schönstein wje- 
chał do Prusic i tu został uroczyście 
powitany. 

1803/1804 – stara kaplica św. Marii, najstarsza na 
terenie księstwa, zawaliła się. Rozebrano 
ją i wybudowano w tym samym miejscu 
nową z funkcją kaplicy pogrzebowej.

1806 – podczas przemarszu wojsk rosyjskich 

 Rynek i kościół św. Jakuba / Ringseite und kath. Kirche (Fot. M. Borowski)

 Widokówka z pocz. XX w. / Postkarte Trachenberger Str. (Fot. M. Borowski)

PRAUSNITZPRUSICE



111

zmierzających do Francji miasto dotk- 
nięte zostało obowiązkiem kwaterunku. 
Klęski po Jeną i Auerstädt i powrót 
pokonanych ponownie spowodowały 
kwaterunek żołnierzy związany z nocle-
gami, wykarmieniem i opieką nad końmi. 
W Prusicach kwaterowały oddziały 
Związku Reńskiego. Kosztowało to 
miasto 40 000 talarów. Nowa ordynacja 
miejska znacznie poszerzyła prawa 
mieszczan i uczyniła ich wolnymi od 
ciężarów pańszczyźnianych.

1813 –  król Prus Fryderyk Wilhelm III zmierzając 
na zjazd monarchów do Żmigrodu za-
witał do Prusic.

1819 – stare mury obronne, które straciły na  
znaczeniu rozebrano aż do fundamentów. 

1821 –  przed Bramą Żmigrodzką założony został 
nowy cmentarz. 

1823 – w mieście uruchomiono pierwsze latarnie.
1833 –  w nocy wybuchł pożar, zniszczeniu uległa  

wieża kościoła katolickiego, szkoła ewan- 
gelicka, 60 domów i 31 stajni, obór i szop.

1842 – epidemia szkarlatyny zabrała z tego 
świata wiele dzieci.

1845 – rozpoczęto budowę Kunststrasse, przez- 
naczeniem tej ulicy było m.in. zakładanie 
warsztatów i zakładów produkcyjnych.

1858 – Prusice wraz z Trzebnicą odgrywały 

znaczną rolę jako stacje przystankowe 
na szlaku Wrocław – Poznań. Zbudowana 
nowa linia kolejowa ominęła jednak 
Prusice, pozostawiając je na uboczu, 
z dala od  komunikacji i handlu. Budowa 
linii wąskotorowej Wrocław – Trzebnica 
–  Prusice – Żmigród zmieniła ten stan 
tylko w niewielkim stopniu.

1945 – 23 stycznia większość mieszkańców 
opuściła miasto.

24 stycznia – reszta mieszkańców i oddział 
Volkssturmu udały się w kierunku Obornik. Przed 
południem wjechały do miasta rosyjskie czołgi. 
Mimo to panował spokój. 25 stycznia czołgi się 
wycofały. W oborach ryczało nie dojone bydło. 
Rosyjska piechota maszerowała z Bahnhofstrasse 
w kierunku Żmigrodu, część z Trebnitzerstrasse 
na Rynek. Wieczorem przejeżdżały kolumny 
samochodów w kierunku Obornik. 26 stycznia 
rozpoczęły się grabieże i podpalenia. Niemal 
sześćdziesiąt domów padło pastwą płomieni, 
w tym szkoła ewangelicka, budynek poczty 
i sądu, redakcja ,,Prausnitzer Zeitung”, piętnaście 
kamienic na Rynku, dwa domy na Obernigker 
Strasse oraz 19 na dwóch pobliskich ulicach. 

Początek lutego – kolumna czołgów rosyskich  
parkująca przy Obernigker Strasse została zaata-
kowana bombami przez niemieckie samoloty. 
Z czasem kiedy się sytuacja w mieście uspokoiła, 

 Szpital / Hospital (Fot. M. Borowski)
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 Kościół św. Jakuba / Kirche des hl. Jakob (Fot. M. Mazurkiewicz)
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niemieccy mieszkańcy mogli zamykać domy na  
noc, ale tylko te oznaczone białą flagą na 
drzwiach. Trzech mieszkańców zostało zamor- 
dowanych, sześciu powiesiło się. Zawieszono 
nabożeństwa w kościele katolickim, świątynia 
ewangelicka pozostawała zamknięta. Zanim 
miasto zaczęło wypełniać się Polakami, sowieci 
dokonali grabieży mebli, instrumentów muzycz-
nych, aparatów radiowych, maszyn do szycia. 
Rosjanie wszystko to zebrali i odtransportowali. 
W Górkowicach osiadła komendantura zajmu- 
jąca się zdobycznym bydłem i jego transportem. 
Ratusz na rynku ucierpiał od pocisku odłam-
kowego. Ziemia leżała nie zagospodarowana 
i smutny widok stanowiły całe pola czerwonego 
maku i błękitnych chabrów. 26 czerwca po 
południu ogłoszony został pozostałym w mieście 
Niemcom rozkaz opuszczenia miasta.

Przez całe dziesięciolecia władze miejskie 
zabiegały o to, by powstrzymać odpływ ludności. 
W 1590 roku miasto liczyło 2600 mieszkańców, 
w 1850 r. – 2553, a w roku 1933 już tylko 2018. 
Dane za 2011 r. podają liczbę 2302 (gmina – 
9164 os.). W latach 30. XX w. do nieruchomości 
miejskich należały: budynek sądu grodzkiego, 
poczta, szpital miejski, boisko sportowe, 
kąpielisko miejskie ze zjeżdżalnią. Miasto miało 
dwie szkoły ludowe (podstawowe), ewangelicką 
z pięcioma oddziałami klasowymi i katolicką 
z dwoma oddziałami. Jeden z oddziałów szkoły 
zawodowej kształcił młodzież w zawodach 
rzemieślniczych. Od 1910 roku do końca I wojny 
światowej w Prusicach działało Królewskie 

Seminarium Nauczycielskie. W roku 1930 Kurt 
Lange, właściciel milickiej drukarni, utworzył 
„Prausnitzer Zeitung” w zakupionym przez siebie 
budynku, jako filię milickiego przedsiębiorstwa. 
Siedziba „Prausnitzer Zeitung” mieściła się 
naprzeciw katolickiego kościoła św. Jakuba. 
Prusice znane były jako ośrodek drobnego prze-
mysłu i dobrze rozwiniętego rzemiosła. 

 Widokówka z l. 30. XX w. Prusice / Gartenstrasse (Fot. M. Borowski)

 Melchior von Hatzfeldt (Fot. Arch. FF.)
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 Tumba grobowa Melchiora Hatzfelda / Grabstein von Melchior Hatzfeldt (Fot. Hatzfeldt Archiv.)

 Melchior von Hatzfeldt (Fot. Hatzfeldt Archiv.)

W 1846 roku wzmiankowano w mieście 105 
szewców, 20 bławatników, 64 tkaczy, 20 kupców 
i 36 kramarzy. Wraz z rozwojem przemysłu 
znacznie spadło znaczenie rzemiosła. Cechy 
tkaczy i bławatników, które obsługiwały kiedyś 
dwa folusze, uległy rozwiązaniu. Jednak sławę 
„miasta szewców” Prusice zachowały do początku 
XX w. Szczególny charakter Prusic można określić 
przez porównanie ze Żmigrodem. Podczas gdy 
Żmigród miał dość silne rolnictwo i rzemiosło 
powiązane z książęcymi majątkami i sporą liczbę 
zatrudnionych w nich urzędników, to Prusice 
raczej odróżniały się drobnym przemysłem i miały  
charakter bardziej mieszczański. 

Do lat 80. XX w. w mieście funkcjonowała szkoła  
rolnicza oraz największa po prawej stronie Odry 
Przetwórnia Warzyw i Owoców. 

Prawa miejskie odebrano miejscowości 
w 1951 r., za to w 2000 r. Prusice wróciły do grona 
polskich miast. Najstarszym zabytkiem miasta 
jest kościół św. Jakuba z 1492 r. W całości 
murowany, jednonawowy, z barokowymi stiu- 
kami i epitafiami Kurzbachów, zawiera najcen-
niejszą tumbę barokową na Śląsku – grobowiec 
feldmarszałka Melchiora Hatzfeldta dłuta 
Achillesa Kerna. 

Na malowniczym rynku króluje renesansowy 
ratusz z XVI w., obecnie siedziba Urzędu Miasta 
i Gminy. Poewangelicki kościół św. Józefa 
posiada liczne secesyjne zdobienia. 

W 1978 r. w Prusicach kręcono film Słodkie 
oczy, a w 1982 r. robiono zdjęcia do popularnej 
komedii Wyjście awaryjne.

W czerwcu każdego roku obchodzone są Dni 
Prusic, podczas których odbywają się imprezy 
sportowe i kulturalne. Wsród nich są Bieg Trzech  
Wież oraz Rodzinny Piknik Rowerowy. Infor-
macja Turystyczna mieści się w uroczym lokalu 
przy Rynku.
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 Kościół św. Józefa / Eh. ev. Kirche (Fot. M. Mazurkiewicz)
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MILICZ 
I HRABIOWIE VON MALTZAN 

MILITSCH 
UND GRAFEN VON MALTZAN

6

 Das heutige Bartsch-Tal wird in hohem Maße 
von der Vergangenheit geprägt. Die Franzosen 
sagen: nous sommes tous touchés par notre passée 
- wir alle werden von der Vergangenheit geprägt. 

Die herausragenden touristischen Möglich-
keiten des heutigen Bartsch-Tals ist eine 
Widerspiegelung der Infrastruktur, die hier über 
Jahrhunderte entstanden ist. Die Zuchtteiche, die 
im Mittelalter von den Zisterziensern angelegt  
worden sind, sehen wie natürliche, wilde Gewässer  

 Dzisiejsza Doliny Baryczy naznaczona jest 
w dużym stopniu przez dawne czasy. Francuzi 
mawiają: nous sommes tous touchés par notre 
passée - kształuje nas wszystkich przeszłość. 

Znakomite warunki turystyczne współczesnej 
Doliny Baryczy są odbiciem infrastruktury, która 
powstawała tu przez wieki. Stawy hodowlane, 
zakładane od średniowiecza przez cystersów, 
dziś wyglądają jak naturalne i dzikie akweny 
pełne rzadkiego ptactwa. Stanowią atrakcję 

 Hrabiowie von Maltzan, 300-lecie kościoła Łaski 1714-2014 / Familie von Maltzan, Jubilaeum 1714-2014 (Fot. R. Begier)
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dla obserwatorów ptaków i miłośnków natury.  
Zbudowana w końcu XIX w. kolejka wąsko-
torowa połączyła miasteczka i wsie Doliny 
Baryczy, umożliwiła transport drewna z wielkich 
połaci lasów, cegieł z cegielni okolicznych 
arystokratów, ziemniaków do płatkarni i gorzelni,  
czym przyczyniła się do rozwoju lokalnego 
przemysłu. Zlikwidowana i rozebrana w latach 
1993-1994 odrodziła się jako urzekająca trasa 
rowerowa (2012). Biegnie między stawami, 
lasami, obok malowniczo położonych folwarków 
i wsi. Planowane jest jej przedłużenie z Sułowa 
do Rudy Sułowskiej, z Grabownicy do Cieszkowa, 
by tu połączyć się z Wielkopolską.

Na kulturowym dziedzictwie regionu swoje 
piętno odcisnęły rodziny Schweinitz-Krain, 
Hochberg, Heydebrand, Recke-Volmerstein. Ale  
jeśli mówimy o Miliczu to Maltzanowie nadali  
kształt miastu, to tu pozostały po nich najcie-
kawsze obiekty: neoklasycystyczny kompleks 
pałacowy, park angielski, trzy milickie świątynie, 
a także leśniczówki i folwarki.

Ród ten ma korzenie słowiańskie i wywodzi 
się z plemion zamieszkujących dzisiejszą 
Meklemburgię-Pomorze Przednie. W wyniku 
różnych splotów okoliczności i burzliwych 
wydarzeń, Maltzanowie znaleźli się na Śląsku. 

aus, die voll mit seltenen Vogelarten sind. Sie 
sind eine Attraktion für Vogelbeobachter und 
Naturliebhaber. Die Ende des 19. Jahrhunderts 
gebaute Schmalspurbahn verband die 
Kleinstädte und Dörfer des Bartsch-Tals, 
ermöglichte den Transport von Holz aus den 
großen Wäldern, von Ziegeln aus den Ziegeleien 
der umliegenden Aristokraten, von Kartoffeln 
zu den Schälereien und Schnapsbrennereien, 
die zur Entwicklung der lokalen Industrie 
beitrugen. Stillgelegt und in den Jahren 1993-
1994 abgebaut ist sie 2012 als bezaubernde 
Radstrecke wieder entstanden. Sie verläuft 
zwischen Teichen, Wäldern, neben malerisch 
gelegenen Vorwerken und Dörfern. Geplant ist, 
sie von Sulau bis Hammer Sulau, von Grabofnitze 
bis Freyhan zu verlängern, um die Verbindung 
nach Großpolen herzustellen.

Die Familien Schweinitz-Krain, Hochberg, 
Heydebrand, Recke-Volmerstein haben ihre 
Prägung im Kulturerbe der Region hinterlassen. 
Aber wenn wir von Militsch sprechen, so haben 
die Maltzans der Stadt die Form gegeben, hier 
sind die interessantesten Objekte entstanden: 
der neoklassizistische Schloss-Komplex, der 
Englische Park, drei Militscher Kirchen, aber auch 
Forsthäuser und Vorwerke.
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Tam, w końcu średniowiecza zaczęły wygasać, 
jedna po drugiej, linie Piastów śląskich. W miej-
sce rozdrobnionych księstw powstawały m.in. 
odrębne jednostki administracyjne zwane wol-
nymi państwami stanowymi.

Na czele baronatu milickiego, obejmującego 
część Doliny Baryczy, stał w końcu XVI wieku 
wiekowy baron Kurzbach. Jego jedyną spadko-
bierczynią była ukochana wnuczka - Eva Lobkovitz  
Kurzbach, powinowata wpływowych książąt 
czeskich. Dziadek wydał ją za młodego barona 
Joachima Maltzana. Ten energiczny szlachcic, 
syn cesarskiego radcy i gubernatora Opola, 
zmarłego jako austriacki poseł podczas misji 
w Warszawie w 1569 r., doprowadził do rozkwitu 
gospodarczego baronatu. Jego władztwu nadano  
status wolnego państwa stanowego, w skład 
którego wchodziły Milicz, Cieszków i 51 wsi. 
Kiedy Joachim zmarł w 1620 r. złożono go 
w trumnie obitej miedzianą i złotą blachą. 
Spoczął w krypcie kościoła św. Anny w Karłowie 
na przedmieściach Milicza.

Pod koniec XVII w., cesarz Leopold Habsburg 
nadał Maltzanom tytuły hrabiowskie. Jednak 
władza cesarstwa austriackiego nad Śląskiem 
nie miała trwać już długo. W 1740 r. król pruski, 
Fryderyk II, dokonał najazdu na ziemie śląskie 

Diese Familie hat slawische Wurzeln und 
stammt von Volksstämmen ab, die das heutige 
Mecklenburg-Vorpommern bewohnten. Infolge 
der Verstrickung verschiedener Umstände und 
stürmischer Ereignisse fanden sich die Maltzans 
in Schlesien wieder. Dort begann gegen Ende 
des Mittelalters eine Linie der schlesischen 
Piasten nach der anderen auszusterben. Anstelle 
von winzigen Fürstentümern entstanden 
u.a. separate Verwaltungseinheiten, die freie 
Standesherrschaften genannt wurden.

An der Spitze der Militscher Baronats, das 
einen Teil das Bartsch-Tals umfasste, stand 
Ende des 16. Jahrhunderts der betagte Baron 
Kurzbach. Seine einzige Erbin war seine 
geliebte Enkelin, Eva Lobkovitz Kurzbach, 
die mit einflussreichen böhmischen Fürsten 
verschwägert war. Ihr Großvater verheiratete 
sie mit dem jungen Baron Joachim Maltzan. 
Dieser energische Adelige, Sohn des kaiserlichen 
Rats und Gouverneurs von Oppeln, der als 
österreichischer Gesandter 1569 bei einer 
Mission in Warschau gestorben war, führte 
das Baronat zur wirtschaftlichen Blüte. Seinem 
Herrschaftsgebiet wurde der Status einer freien 
Standesherrschaft verliehen, zu der Militsch, 
Freyhan und 51 Dörfer gehören. Als Joachim 

  Zamek w Miliczu / Altes Schloss (Fot. Archiv. Maltzan)
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w pragnieniu oderwania ich i przyłączenia do 
Prus. Fakt ten zapoczątkował trwające do 1763 r.  
wojny śląskie. 

Nowego władcę zaakceptował, i jako jeden 
z pierwszych złożył hołd we wrocławskim Ratuszu,  

1620 verstarb, wurde er in einen Sarg gelegt, der 
mit Blech aus Kupfer und Gold beschlagen war. 
Er wurde in die Krypta der Kirche zur Hl. Anna in 
Karlstadt, vor der Stadt Militsch gebettet.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts verlieh Kaiser  

  Kościół Łaski / Gnadenkirche (Fot. Archiv. F.B. Endler)

 Kośćiół Łaski współcześnie / Gnadenkirche (Fot. I. Kowalski)

MILITSCH UND GRAFEN 
VON MALTZAN

MILICZ I HRABIOWIE 
VON MALTZAN



120

Joachim Andreas II Maltzan. Dzięki zręcznemu 
postępowaniu, milicki hrabia został wkrótce  
powołany przez króla Prus na ministra gabinetu 
odpowiedzialnego za finanse państwa. Za  
sprawą swojego ministra monarcha zadecy-
dował o założeniu w Miliczu garnizonu. Co 
ciekawe, składał się on z Bośniaków, którzy byli 
najemnikami. Większość korpusu oficerskiego 
stanowili szlachcice polscy z Wielkopolski. 
W roku 1772 Fryderyk II zawitał do Milicza. Tutaj 
zlustrował cały garnizon i wielce zadowolony 
z jego stanu, spędził kilka dni w zamku swojego 
ministra. Prawdopodobnie wówczas podarował 
Maltzanowi kolekcję instrumentów, wśród 
których znajdowały się niesłychanie cenne 
okazy z warsztatów znanych lutników. 

Na równie zręcznego polityka co hrabia, 
zapowiadał się jego syn - Joachim Karl. Król 
Prus doceniając jego talenty i ogładę, wysłał 
młodzieńca z misją dyplomatyczną na dwór 
angielski. Był 1770 rok, gdy po raz pierwszy 
stopa milickiego hrabiego dotknęła ziemi 
Albionu. Na tronie angielskim zasiadała dyna-
stia hanowerska, pochodząca z Niemiec, zapo-
czątkowana przez Jerzego I. Jego syn Jerzy II,  
wchodząc w alians z pruskim Fryderykiem II,  wplą- 
tał Anglię w wojnę 7-letnią. Jerzy III prowadził 

Leopold von Habsburg der Familie Maltzan den 
Grafentitel. Allerdings sollte die Herrschaft des 
österreichischen Kaiserreichs über Schlesien 
sollte nicht mehr lange andauern. Im Jahr 1740 
marschiert Friedrich der Große, König von 
Preußen, in Schlesien ein, um es für Preußen 
zu annektieren. Dies leitete die bis 1763 
andauernden Schlesischen Kriege ein.

Joachim Andreas II. Maltzan akzeptierte den 
neuen Herrscher und huldigte ihm als einer der 
ersten im Rathaus zu Breslau. Durch raffiniertes 
Vorgehen wurde der Militscher Graf schon bald 
vom preußischen König zum Minister berufen, 
der in seinem Kabinett für die Finanzen des 
Staates verantwortlich war. Wegen seines 
Ministers entschied der Monarch, in Militsch eine 
Garnison einzurichten. Interessanterweise setzte 
sie sich aus Bosniern zusammen, die Söldner 
waren. Die meisten Offiziere waren polnische 
Adelige aus Großpolen.

Im Jahr 1772 kam Friedrich II. nach Militsch. Er 
visitierte die gesamte Garnison und verbrachte, 
da er sehr zufrieden mit deren Zustand war, 
einige Tage auf dem Schloss seines Ministers. 
Bei dieser Gelegenheit schenkte dem Maltzan 
eine Sammlung von Instrumenten, unter denen 
sich außerordentlich wertvolle Exemplare aus 

 Manufaktury 
na Karłowie / Manufaktur 
in Carlstadt (Fot.Arch. FF.)
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już mądrzejszą politykę, typową dla wyspiarzy 
a nazwaną później splendid isolation (wspaniałe 
odosobnienie). Za jego panowania Brytyjczycy 
stracili kolonie amerykańskie. To właśnie na 
jego dworze posłem był 32-letni Maltzan. 
Hrabia z podziwem patrzył na rozwijający się 
w zawrotnym tempie przemysł Brytyjczyków, 
wiejskie rezydencje arystokracji i jej sposób 
życia. Bardzo imponował mu praktyczny zmysł 
wyspiarzy. Kiedy po spełnieniu misji wrócił 
na Śląsk, miał już w głowie gotową wizję 
reformy i rozwoju milickich dóbr. Z energią 
i konsekwencją przystąpił do jej realizacji. 
W pobliżu miasta wybudował kolonię o nazwie 
Karlstadt, gdzie założył przędzalnie wełny 
i bawełny, oraz manufaktury produkujące sukno. 
Maszyny sprowadził Maltzan aż z Anglii. Wyroby 
te sprzedawane były m.in. na targach w Lipsku 
i Frankfurcie. Jako człowiek majętny dokupił 
kilka pobliskich wsi, a także nabył od rodziny 
Walewskich dobra wieruszowskie i opatowskie 
za 337 tys. talarów. 

Za sprawą Joachima Karla angielskie sympatie 
pozostały w domu Maltzanów na zawsze. 
Świadczyły o tym serwowane przez kuchnię 
puddingi, sosy Worcester, pielęgnowanie 
popołudniowych spotkań przy herbacie - five 
o’clock tea, czy też angielskie guwernantki. One 
to uczyły całe pokolenia młodych Maltzanów 
języka, manier i dworskiej ogłady. Po tym, 
niezwykle energicznym, arystokracie pozostały 
do dziś trzy wspaniałe obiekty. Klasycystyczny 
pałac zbudowany w latach 1797-98, jeden 
z niewielu dużych i dobrze zachowanych 
starych zespołów pałacowych na Dolnym 
Śląsku (obecnie siedziba Technikum Leśnego). 
Otacza go blisko 50-hektarowy park w stylu 
angielskim, gdzie rosną od dwóch stuleci okazy 
drzew sprowadzonych z różnych części świata, 
niespotykanych w tej strefie klimatycznej. 
Trzecim obiektem założonym przez tego 
protestanckiego hrabiego jest kościół św. Anny, 
w którego krypcie kazał się pochować. Joachim 
Karl Maltzan miał równie oryginalny pogrzeb, jak 
niezwykły był on sam. Trumnę z jego zwłokami 
złożono do grobowca wieczorem 12 września 
1817 r. przy świetle pochodni. W ostatniej 
drodze towarzyszyła mu licznie ludność Milicza 
oraz dwóch duchownych: katolicki i ewangelicki. 
Wnuk Joachima Karla odziedziczył po swym  

Werkstätten bekannter Instrumentenbauer 
befanden. 

Auch der Sohn des Grafen, Joachim Karl, 
zeigte ähnliches politisches Geschick. Der König 
von Preußen würdigte seine Talente und seine 
Manieren und schickte den Jüngling mit einer 
diplomatischen Mission an den englischen Hof. 
Es war das Jahr 1770, als der Militscher Graf zum 
ersten Mal das Albiongebiet betrat. Auf dem 
englischen Thron regierte eine Hannoversche 
Dynastie, die aus Deutschland stammte. Den 
Anfang machte Georg I. Sein Sohn Georg II. 
führte, indem er eine Allianz mit Friedrich II. von 
Preußen einging, England in den Siebenjährigen 
Krieg. Georg III. betrieb bereits eine klügere 
Politik, die typisch für die Inselbewohner war, und 
später splendid isolation (“wunderbare Isolation”) 
genannt wurde. Unter seiner Herrschaft verloren 
die Briten ihre amerikanischen Kolonien. 
An seinem Hof war der 32jährige Maltzan 
Gesandter. Der Graf schaute mit Bewunderung 
auf die sich in rasendem Tempo entwickelnde 
Industrie der Briten, die Landsitze der Adeligen 
und ihre Lebensweise. Der praktische Sinn der 
Inselbewohner imponierte ihm sehr.

Als er nach Erfüllung seiner Mission nach 
Schlesien zurückkehrte, hatte er bereits eine 
fertige Vision im Kopf, wie er die Militscher 
Güter reformieren und weiterentwickeln 
könnte. Mit Energie und Konsequenz machte 
er sich daran, dies zu realisieren. In der Nähe 
der Stadt errichtete er eine Kolonie mit dem 
Namen Karlstadt, wo er Woll- und Baumwoll-
Spinnereien sowie Manufakturen, die Stoffe 
produzierten. Die Maschinen importierte 
Maltzan aus dem weit entfernten England. Die 
Erzeugnisse wurden u.a. auf Messen in Leipzig 
und Frankfurt verkauft. Als vermögender 
Mensch kaufte er einige der umliegenden Dörfer 
hinzu und erwarb außerdem für 337.000 Taler 
die Güter von Wieruszów und Opatów von der 
Familie Walewski.

Dank Joachim Karl behielt das Haus 
Maltzan seine Sympathien für England. Davon 
zeugten Puddings und Worcester-Sauce, die 
von der Küche serviert wurden, das Pflegen 
des five o’clock tea am Nachmittag sowie 
die englischen Gouvernanten. Sie brachten 
ganzen Generationen junger Maltzans Sprache, 
Manieren und Schliff bei Hofe bei. 
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znamienitym dziadzie oba imiona i zdolności. 
Cieszył się zaufaniem króla Prus, o czym świadczył 
awans na ministra oraz tytuł Reichsgrafa 
(hrabiego Rzeszy). Nie miał łatwego życia. Poza 
ministerialnymi zajęciami w Berlinie, musiał 
sprawować pieczę nad rozległym majątkiem 
milickim, opatowskim i wieruszowskim. A czasy 
były burzliwe - Europą wstrząsały niepokoje 
społeczne i wojny napoleońskie. Ogłoszona 
przez Bonapartego blokada kontynentalna 
Anglii, przyczyniła się do upadku milickich 
manufaktur Maltzanów. Joachim Karl miał 
okazję gościć w milickim pałacu swojego 
króla - Fryderyka Wilhelma III, oraz cara Rosji - 
Aleksandra I. Okupacja francuska, nakładane 
na miasta kontrybucje i przemarsze wojsk 
spowodowały wielką nędzę w Prusach. Klęska 
Wielkiej Armii Bonapartego w Rosji stała się  
sygnałem do spontanicznego wybuchu przeciw  
Francuzom. Zdeterminowana ludność pruskiego 
państwa masowo oddawała ostatnie złote 
obrączki czy pierścienie, aby sfinansować wojnę 
wyzwoleńczą - Befreiungskrieg. W zamian ludzie 
otrzymywali pierścienie z żeliwa a akcję tę 
nazwano „oddam złoto za żelazo”. Bunt ten był 
ruchem oddolnym, a jego głównym celem stało 
się zrzucenie jarzma francuskiego.

Gorączkę uczuć patriotycznych, jakie zapa- 
nowały w 1813 r. obrazuje sytuacja na uniwer-
sytecie wrocławskim. Kiedy ulubiony profesor 
filozofii, zresztą Duńczyk, powiedział studentom, 
że widzą się ostatni raz, bo idzie na wojnę - ci jak 
jeden mąż stawili się także do wojska. W murach 
uczelni pozostało dziewięciu studentów. Cała 
dziewiątka była kalekami. Owe gorące czasy 
miały też swoich śmiesznych bohaterów. Należał 
do nich Hegel, który poczuł w sobie przypływ 
patriotyzmu. Przerabiał właśnie filozofów grec-
kich, gdy zapytano go w jakim charakterze chce 
służyć w wojsku. Odparł więc w roztargnieniu: 
idiotus (szeregowy). Zgoła co innego oznaczało 
to po niemiecku, podobnie jak po polsku. 
Nie był to koniec przygód wielkiego filozofa 
z wojskiem i jego dyscypliną, której zawiłości 
ten indywidualista nie mógł pojąć. Przydatność 
człowieka nie rozróżniającego podczas musztry 
strony prawej od lewej była z pewnością nikła. 
Przeto zwolniono myśliciela czym prędzej  
z armii, czemu towarzyszyły westchnienia ulgi 
przełożonych. 

Dieser außergewöhnlich energische Adelige 
hat drei wundervolle Objekte hinterlassen, 
die bis heute erhalten geblieben sind. Ein 
klassizistisches Schloss, das in den Jahren 1797 
bis 1798 errichtet wurde, eines der wenigen 
und gut erhaltenen alten Schloss-Ensembles 
in Niederschlesien (gegenwärtig Sitz des 
Forstwirtschaftlichen Fachgymnasiums). Es 
ist von einem fast 50 Hektar großen Park im 
englischen Stil umgeben, in dem seit zwei 
Jahrhunderten Bäume wachsen, die aus 
unterschiedlichen Teilen der Welt importiert 
worden sind, die in dieser Klimazone ansonsten 
nicht anzutreffen sind. Das dritte Objekt, das 
vom protestantischen Grafen gegründet wurde, 
ist die Kirche zur Hl. Anna, in deren Krypta er 
sich beisetzen ließ. Joachim Karl Maltzan hatte 
ein so originelles Begräbnis wie auch seine 
Persönlichkeit originell war. Der Sarg mit seinen 
sterblichen Überresten wurde am Abend des 12. 
September 1817 bei Fackellicht beigesetzt. Auf 
seinem letzten Weg wurde er von zahlreichen 
Bewohnern von Militsch, sowie zwei Geistlichen, 
einem katholischen und einem evangelischen, 
begleitet.

Der Enkel von Joachim Karl erbte von 
seinem namhaften Großvater beide Vornamen 
und seine Fähigkeiten. Er erfreute sich des 
Vertrauens des Königs von Preußen, wovon 
sein Aufstieg zum Minister und der Titel 
Reichsgraf zeugen. Er hatte kein leichtes Leben. 
Neben seiner Arbeit als Minister in Berlin 
musste er das weitläufige Anwesen in Militsch, 
Opatów und Wieruszów verwalten. Es waren 
stürmische Zeiten - Europa wurde von sozialen 
Unruhen und den napoleonischen Kriegen 
erschüttert. Die von Napoleon Bonaparte 
verhängte Kontinentalsperre für England trug 
zum Niedergang der Militscher Manufakturen 
der Familie Maltzan bei. Joachim Karl hatte 
die Gelegenheit, im Militscher Schloss seinen 
König, Friedrich Wilhelm III., sowie den Zar von 
Russland, Alexander I. als Gast zu haben. 

Die französische Besatzung, die den Städten 
aufgelegte Kontributionszahlungen, und Durch-
märsche von Truppen riefen große Armut in 
Preußen hervor. Die Niederlage der Großen 
Armee von Bonaparte in Russland wurde zum 
Signal für einen spontanen Aufstand gegen 
die Franzosen. Die entschlossene preußische 
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W takiej to burzliwej epoce hrabia Maltzan 
podejmował w Miliczu swojego monarchę i cara 
Aleksandra I. Obaj zajęci byli montowaniem 
antyfrancuskiej koalicji, do której chcieli wciąg- 
nąć Szwecję. Plan wojny oraz stosowny układ  

Bevölkerung gab massenweise ihre letzten 
goldenen Eheringe und andere Ringe ab, um 
den Befreiungskrieg zu finanzieren. Im Gegenzug 
erhielten die Menschen Ringe aus Gusseisen 
und die Aktion wurde “Gold gab ich für Eisen” 

  Pałac w Miliczu / Altes Schloss (Fot. I. Kowalski)

  Zamek w Miliczu. Przed polowaniem, 1895 r. / Altes Schloss. Vor der Jagd, 1895 (fot. Arch. FF)
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z udziałem Prus, Rosji, Austrii,  
Anglii i Szwecji podpisano  
w lipcu 1813 roku. Fakt ten  
miał miejsce w pałacu książąt  
Hatzfeldt, w pobliskim Żmi- 
grodzie. Dla przebywającego 
u Maltzanów cara odprawiano 
specjalne nabożeństwa w ob- 
rządku wschodnim. Jedną 
z pałacowych sal nazwano na  
cześć imperatora Salą Aleksandra.

Inną i zgoła awanturniczą 
postacią tego śląskiego rodu,  
był Heinrich Maltzan. Niespo-
kojna dusza gnała go w daleki 
świat, bo już w młodzieńczym 
wieku arystokrata ten odkrył 
w sobie pasję podróżowania. 
Mając zaledwie 26 lat, objechał 
wzdłuż i wszerz Algerię 
i Maroko. W latach 1853-54 
zwiedził kraje Orientu. Przez 
kilka lat mieszkał w Algierze. 
Tam przyszedł mu do głowy 
pomysł szokujący. Ogorzały od słońca 
i przebrany za Araba zaczął podawać się za 
tubylca. Pod imieniem Abd-ur-Rahman-ben-
Mohammed, wyjechał latem 1860 r. przez Kair 
do Dżiddy. Po wmieszaniu się w tłum Arabów  
wyruszył do Mekki. Władając biegle arabskim 
i nie będąc rozpoznanym, wziął udział w piel-
grzymce na świętą dla mahometan górę Arafat.

Po powrocie do Niemiec, wydał kilka książek 
z opisami podróży orientalnych: Trzy lata  
w Północno-Zachodniej Afryce, Muszle pielgrzyma, 
Grób Chrys-tusa, Moja podróż do Mekki. Pragnąc 
zbadać stare punickie i fenickie rzeźby i pomniki, 
udał się w 1868 r. na Sardynię. Następny rok 
spędził w Tunisie, Trypolisie i na Malcie. Rezultaty 
swoich odkryć i badań opublikował w dziele 
Podróż na Sardynię (1869). Po powrocie do 
Niemiec przebywał pewien czas w Dreźnie. Nie 
wytrzymał długo - dusza wiecznego podróżnika 
pognała go do Arabii. Później znalazł się 
w Italii. Z Pizy rodzina otrzymała dramatyczną 
wiadomość. Heinrich Maltzan zastrzelił się. 
Oficjalnym powodem miały być nękające go od 
długiego czasu straszliwe bóle głowy.

W 1895 r. świętowano w Miliczu 150-lecie 
założenia garnizonu przez Fryderyka II. W trakcie  

genannt. Diese Revolte war 
eine Bewegung des Volkes 
und das wichtigste Ziel 
war, das französische Joch 
abzuschütteln.

Das Fieber patriotischer 
Gefühle, die 1813 herrschten,  
illustriert die Lage an der Uni- 
versität Breslau. Als der belie-
bte Professor für Philosophie,  
der im Übrigen Däne war, 
seinen Studenten sagte, dass 
sie ihn zum letzten Mal sehen 
würden, da er in den Krieg 
ziehen würde - meldeten 
sich alle gleichzeitig eben-
falls zum Militär. An der 
Hochschule verblieben nur 
neun Studenten. Alle neun 
waren Versehrte. Jene heißen 
Zeiten hatten auch ihre 
lustigen Helden. Zu ihnen 
gehörte Hegel, der einen 
Hauch von Patriotismus 

in sich spürte. Er arbeitete gerade die 
griechischen Philosophen durch, als er gefragt 
wurde, in welchem Dienstgrad er im Militär 
dienen wolle. Geistesabwesend antwortete 
er: idiotus (Schütze). Auf Deutsch bedeutete 
das schlechthin etwas anderes, ähnlich wie 
auf Polnisch. Das war noch nicht das Ende der 
Abenteuer des großen Philosophen mit dem 
Militär und seiner Disziplin, deren Komplexität 
dieser Individualist nicht fassen konnte. Die 
Nützlichkeit eines Menschen, der bei der 
Musterung rechts von links nicht unterscheiden 
konnte, war mit Sicherheit verschwindend 
gering. Deshalb wurde der Denker umso 
schneller aus der Armee entlassen, was seine 
Vorgesetzten mit Erleichterung aufnahmen.

In dieser stürmischen Zeit beherbergte Graf 
Maltzan in Militsch seinen Monarchen und 
den Zaren Alexander I. Beide waren damit 
beschäftigt, eine antifranzösische Koalition 
zu bilden, in die sie Schweden hineinziehen 
wollten. Der Kriegsplan und ein entsprechendes 
Abkommen, an dem sich Preußen, Russland, 
Österreich, England und Schweden beteiligten, 
wurden im Juli 1813 unterzeichnet. Das fand im 
Schloss der Grafen Hatzfeldt, im nahe gelegenen 

  Andreas von Maltzan (Fot. Archiv. Maltzan)
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kilkudniowej fety, 32-letni hrabia Andreas Maltzan  
podejmował w swym pałacu znamienitych gości. 
Byli wśród nich: generał-gubernator Królestwa 
Polskiego - hrabia Szuwałow (syn Polki, przyczynił 
się do powrotu z katorgi zesłanego w 1864 r. hr. 
Czapskiego), książę Szakowski, szef sztabu gen. 
Puzyszewski, komendant warszawskiej Brygady 
Kawalerii - gen. Skałon, niemiecki generał von  
Seeckt. Licznie też reprezentowana była oko-
liczna arystokracja, rodziny Schweinitz-Krain, 
Recke-Volmerstein, Hochberg, Heydebrandt und 
Lasa etc. 

Reprezentacja rosyjska miała równie liczny, co 
znaczący skład osobowy z niebłahego powodu.  
Przez wiele lat funkcję patrona garnizonu 
w Miliczu pełnił car Aleksander III. W wielkich, 
nowych koszarach i zbudowanych obok ujeż- 
dżalniach, zainstalowano wówczas elektryczne 
oświetlenie, co stanowiło na przełomie XIX i XX 
wieku szczyt nowoczesności. Obchody trwały 
trzy dni i składały się na nie pokazy jeździeckie 
w nowych ujeżdżalniach i na placu ćwiczeń, 
defilady, polowania, przyjęcia i bale. 

Pewnej nocy przyśniła się hrabiemu Maltza-
nowi trumna przybrana białymi kwiatami. Sen 
okazał się proroczy. Następnego ranka, a było to 
w 1905 r. grafowi doręczono telegram z wieścią 
o śmierci jego ciotki. Lady Forester zmarła 
bezpotomnie w Anglii i tam udał się czym prędzej 
Maltzan. Załatwiając jako najbliższy krewny 
formalności związane z pochówkiem, dowiedział 
się, że bezdzietne wdowy żegna się białymi 
kwiatami. Milicki hrabia został wyznaczony przez 
zmarłą na jedynego spadkobiercę. Po powrocie 
przeznaczył niemal całą, wcale sporą schedę na 
rozbudowę folwarków i dobudowanie dwóch 
skrzydeł w milickim pałacu. Tam też kazał założyć 
elektryczność i centralne ogrzewanie - na owe 
czasy luksus.

Trachenberg statt. Für den Zaren, der bei den 
Maltzans verweilte, wurden extra Gottesdienste 
im östlichen Ritus gehalten. Einer der Säle 
im Schloss wurde zu Ehren des Herrschers 
“Alexander-Saal” genannt.

Eine andere und schlechthin aufbrausende 
Persönlichkeit aus diesem schlesischen Ges-
chlecht war Heinrich Maltzan. Seine unruhige 
Seele drängte ihn hinaus in die weite Welt, denn 
bereits in seiner Jugend entdeckte der Adelige 
eine Leidenschaft für das Reisen. Im Alter von 
gerade einmal 26 Jahren bereiste er Algerien 
und Marokko kreuz und quer. In den Jahren 1853 
bis 1854 besuchte er Länder des Orients. Einige 
Jahre lang lebte er in Algier. Dort kam ihm eine 
schockierende Idee. Mit von der Sonne gegerbter 
Haut und verkleidet als Araber begann er, sich 
als Einheimischer auszugeben. Unter dem 
Namen Abd-ur-Rahman-ben-Mohammed fuhr 
er im Sommer 1860 über Kairo nach Dschidda. 
Nachdem er sich unter die Massen von Arabern 
gemischt hatte, macht er sich auf den Weg nach 
Mekka. Da er fließend Arabisch sprach und nicht 
erkannt wurde, nahm er an einer Wallfahrt zum 
für die Moslems heiligen Berg Arafat teil.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland gab 
er mehrere Bücher mit Beschreibungen seiner 
Orientreisen heraus: Drei Jahre im Nordwesten 
von Afrika, Pilgermuschel, Das Grab der Christin, 
Meine Wallfahrt nach Mekka. Da er alte punische 
und phönizische Skulpturen und Denkmäler 
untersuchen wollte, begab er sich 1868 nach 
Sardinien. Das folgende Jahr verbrachte er in 
Tunis, Tripolis und auf Malta. Die Ergebnisse 
seiner Entdeckungen und Forschungen 
publizierte er in seinem Werk Reise auf der Insel 
Sardinien (1869). Nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland verbrachte er eine gewisse Zeit in 
Dresden. Er hielt es nicht lange aus - seine Seele 

  Grabownica / Grabofnitze (Fot. Archiv. HKG)   Sortowanie, staw Grabownica / Abfischen (Fot. Archiv. IK)
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Andreas Maltzan był wielbicielem sztuki 
i koneserem malarstwa. Jeździł na wystawy 
i głośne ekspozycje do Berlina i Weimaru, gdzie 
często kupował płótna. Tam też poznawał 
młodych adeptów sztuki i zapraszał ich na 
miesiące letnie do Milicza. W tutejszym pałacu, 
artyści pozbawieni trosk natury materialnej, 
mogli szkicować, malować i spać do południa. Nie 
wysilali się, by dzieciom Maltzanów dawać lekcje 
rysunków. Tym niemniej, sporo dzieł po tych 
wakacyjnych plenerach pozostało w rodzinie 
Maltzanów do dzisiaj. Trwałą pamiątką po 
mecenacie artystycznym hrabiego, jest zdobiąca 
dziedziniec pałacu fontanna z piaskowca, dłuta 
głośnej secesyjnej rzeźbiarki berlińskiej - Kornelii 
Paczka-Wagner. Jest to bodajże jedyne pozostałe 
po niej na Śląsku dzieło.

Andreas Maltzan miał sześć córek. Zgodnie 
z prawem ordynacji, cały majątek dziedziczył po 
nim jedyny syn Joachim Carl, zwany w rodzinie 
Carlosem. Śluby hrabianek odbywały się za-
zwyczaj w Miliczu. Magnackie wesela na Śląsku  
miały swój niepowtarzalny klimat; święto takie 

als ewiger Reisender drängte ihn nach Arabien. 
Später fand er sich in Italien wieder. Aus Pisa 
erhielt die Familie eine dramatische Nachricht. 
Heinrich Maltzan hatte sich erschossen. Offiziell 
hieß es, seit längerer Zeit hätten ihn furchtbare 
Kopfschmerzen gequält.

Im Jahr 1895 wurde in Militsch der 150. 
Jahrestag der Gründung der Garnison durch 
Friedrich II. gefeiert. Bei den mehrtägigen 
Feierlichkeiten begrüßte der 32 jährige 
Andreas Graf von Maltzan herausragende 
Gäste in seinem Schloss. Unter ihnen waren: 
der Generalgouverneur des Königreichs Polen 
- Graf Szuwałow (Sohn einer Polin, er trug 
dazu bei, dass der 1864 zur Zwangsarbeit 
verbannte Graf Czapski zurückkehren durfte), 
Fürst Szakowski, Generalstabschef Puzyszewski, 
der Kommandant der Warschauer Kavallerie-
Brigade, General Skałon, der deutsche General 
von Seeckt. Zahlreich vertreten war auch 
der Adel aus der Umgebung, die Familien 
Schweinitz-Krain, Recke-Volmerstein, Hochberg, 
Heydebrandt und Lasa etc.

  Pałac z lotu ptaka / Schloss - Luftaufnahme (Fot. Arch. FF.)
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nie mogło trwać krócej niż dwa dni. Goście 
przybywali zazwyczaj w przeddzień ślubu. 
Lokowano ich wówczas w pobliskich pałacach 
hrabiów Hochberg, Pückler, Schweinitz-Krain, 
Stolberg-Stolberg.

Następnego dnia ceremonię zaczynano od 
obiadu. Na tę okazję w sali przyjęć rozwijano 
wielki dywan. Rozświetlano kandelabry, których 
migotliwe światło mieszając się z blaskiem 
płynącym od kinkietów, ożywiało patrzące 
z portretów twarze przodków. 

Szmer rozmów, tłumionych przez puszysty 
dywan i wielkie kotary przerywało dopiero 
wejście państwa młodych. Oboje zajmowali 
miejsce przy wielkim stole stojącym na środku 
sali. Ich towarzystwo stanowili rodzice, krewni 
i znajomi o wysokiej pozycji towarzyskiej. 
Wokół rozstawione były mniejsze stoły, przy 
nich siadali młodsi wiekiem. Na czas tak 
ważnych uroczystości służba Maltzanów przy-
wdziewała liberie w kolorach rodowych: do 
pludrów z niebieskiego atłasu, lokaje nosili żółte  

Russland wurde sowohl zahlreich als auch mit 
bedeutenden Persönlichkeiten verbunden, aus 
nicht unbedeutendem Grund. Viele Jahre lang 
wurde die Funktion des Patrons der Garnison in 
Militsch von Zar Alexander III. wahrgenommen. 
In großen, neuen Kasernen und den nebenan 
errichteten Reithallen wurde damals elektrisches 
Licht installiert, was an der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert das Modernste überhaupt war. 
Die Feierlichkeiten dauerten drei Tage und 
bestanden aus Reitvorführungen in den neuen 
Reithallen und auf dem Manöverplatz, Defilee, 
Jagden, Empfängen und Bällen. 

In einer Nacht träumte Graf Maltzan von 
einem mit weißen Blumen geschmückten Sarg. 
Dieser Traum erwies sich als Prophezeiung. 
Am nächsten Morgen, es war im Jahr 1905, 
erhielt der Graf ein Telegramm, dass seine 
Tante gestorben sei. Lady Forester war ohne 
Nachkommen in England verstorben und umso 
schneller begab sich Maltzan dorthin. Als er als 
nächster Angehöriger die Formalitäten für die 

  Kośćiół Łaski z lotu ptaka / Schloss, Luftaufnahme (Fot. Arch. FF.)
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fraki z aksamitu. Przywilej ochmistrza stanowił 
czarny ubiór z białymi koronkami na mankietach 
i koronkowym kołnierzem. Odziani tak malow- 
niczo służący, wyglądali jakby żywcem wyjęci  
z obrazów XVIII-wiecznych mistrzów francus- 
kich. Po skończonym posiłku goście przechodzili 
do pobliskiego salonu. Tam serwowano mocną  
kawę, koniaki i likiery. Nieco później zaczynała 
się typowo śląska ceremonia, polegająca na  
wręczeniu narzeczonej kolejno: wianka z róż,  
mającego symbolizować ostatni dzień panień-
stwa, welonu ślubnego i wieńca mirtowego. 
Oznaczało to pożegnanie ze swoim stanem, 
jak również z domem rodzinnym. Z wybiciem 
północy lokaje otwierali drzwi do sali balowej. 
Od pierwszych taktów muzyki pary zaczynały 
wirować w tańcu. Orkiestra grała do wschodu 
słońca.

Dobrym zwyczajem kultywowanym przez 
Maltzanów była dbałość o kondycję gości. Przeto 
śniadanie podawano odpowiednio późno, 
a ceremonia ślubna odbywała się dopiero po 
południu. Osobny rozdział stanowiły konie, 
uprząż i powóz. Młodą parę mógł wieźć tylko 
główny stangret, jako najbardziej doświadczony. 
Uprząż była nabijana gęsto srebrnymi ćwiekami 
i używana tylko podczas wielkich uroczystości. 
Dawny Śląsk tkwił w przesądach, dlatego 
specjalną uwagę zwracano na dobór koni 
mających wieźć parę nowożeńców. Wykluczone 
były konie kare, bo zapowiadały przedwczesną 
śmierć; idący w zaprzęgu kasztan symbolizował 
rozpad związku z powodu zazdrości; siwki zna-
mionowały rychłe osiwienie małżonki. Dlatego 
zazwyczaj wybierano do tego celu gniadosze.

Po ceremonii zaślubin w kościele, para młoda  
wracała do pałacu. Dopiero tutaj oboje przyjmo- 
wali życzenia. Także ta czynność miała swój  
ustalony rytuał. Jako pierwsi winszowali młodo-
żeńcom delegaci z folwarków, gospodarstw  
rybackich i innych zakładów należących do 
Maltzanów. Następni w kolejce byli wyżsi 
urzędnicy i przedstawiciele milickiego miesz-
czaństwa. Dopiero na końcu składali życzenia 
koledzy i przyjaciele. Ucztę weselną zaczynano 
od przystawek, wśród których nie mogło 
zabraknąć specjalności Doliny Baryczy - a więc 
ryb podawanych na kilka sposobów. Liczba 
dań wahała się w granicach tuzina. Każdemu 
towarzyszyły odpowiednie gatunki win. Toasty  

Beerdigung erledigte, erfuhr er, dass kinderlose 
Witwen mit weißen Blumen verabschiedet 
werden. Der Graf aus Militsch war von seiner 
Tante als Alleinerbe eingesetzt worden. Nach 
seiner Rückkehr verwendete er fast das ganze, 
recht üppige Erbe, um die Vorwerke auszubauen 
und an das Schloss in Militsch zwei Flügel 
anzubauen. Auch ließ er dort Elektrizität und 
Zentralheizung einbauen - in jenen Zeiten Luxus.

Andreas Maltzan war Kunstfreund und Kenner 
der Malerei. Er reiste zu Ausstellungen und 
Expositionen, die in aller Munde waren, nach 
Berlin und Weimar, wo er häufig Gemälde kaufte. 
Dort lernte er auch jungen Künstlernachwuchs 
kennen und lud sie für die Sommermonate 
nach Militsch ein. Im hiesigen Schloss konnten 
die Künstler, ohne sich um Materielles sorgen zu 
müssen, skizzieren, malen und lange schlafen. 
Sie machten sich keine Mühe, den Kindern 
der Maltzans Zeichenunterricht zu geben. 
Nichtsdestotrotz sind viele Werke aus diesen 
“Sommer-Workshops” der Familie Maltzan bis 
heute erhalten geblieben.

Eine dauerhafte Erinnerung an das künstleri-
sche Mäzenatentum des Grafen ist der Sandstein- 
Brunnen, der den Innenhof des Schloss ziert, 
ein Werk der bekannten Berlin Jugendstil-
Bildhauerin, Cornelia Paczka-Wagner. Es ist 
vermutlich ihr einziges Werk, das in Schlesien 
erhalten geblieben ist.

Andreas Maltzan hatte sechs Töchter. Gemäß  
der Erbordnung erbte sein gesamtes Vermögen 
sein einziger Sohn, Joachim Carl, der innerhalb  
der Familie “Carlos” genannt wurde. Die 
Hochzeiten der Grafentöchter fanden gewöhnl-
ich in Militsch statt. Adelige Hochzeiten in 
Schlesien hatten eine einzigartige Atmosphäre, 
die Feierlichkeiten mussten mindestens zwei 
Tage dauern. Die Gäste reisten gewöhnlich am 
Vortag der Hochzeit an. Dann wurden sie in den 
umliegenden Schlössern der Grafen Hochberg, 
Pückler, Schweinitz-Krain, Stolberg-Stolberg 
untergebracht.

Am nächsten Tag wurde die Zeremonie mit dem  
Mittagessen begonnen. Zu dieser Gelegenheit 
wurde im Empfangssaal ein riesiger Teppich 
ausgerollt. Die Kerzenleuchter wurden entzündet,  
ihr flackerndes Licht vermischte sich mit dem Glanz 
der Wandleuchten und belebte die Gesichter,  
die aus den Porträts der Ahnen schauten.
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wznoszono zwyczajowo wytrawnym, mocno 
zmrożonym szampanem, trunkiem nadającym 
się do większości potraw. W sali balowej 
bawiono się drugą noc przy dźwiękach orkiestry. 
Tańce trwały do brzasku. Co ciekawe, para 
młoda dość wcześnie opuszczała gości, by 
przygotować się do rychłego wyjazdu w podróż 
poślubną. Jedną z hrabianek, Alix, córkę 
Andreasa Maltzana poślubił w 1919 r. młody 
kapitan Walther von Reichenau. Jego dywizjon 
z Norymbergi stacjonował wówczas w Miliczu. 
Tenże oficer awansował z czasem do stopnia 
feldmarszałka. Po najeździe Niemiec na ZSRR, 
głośny stał się jego zatarg z dowódcą lotnictwa – 
Hermannem Göringiem. Reichenau zarzucił mu 
niedostateczne wsparcie lotnictwa, co w końcu 
kosztowało go życie.

Spośród sześciu zięciów Maltzanów, wojnę 
przeżył tylko jeden, najstarszy, Detlev von 
Reinersdorff-Paczenski, który pełnił funkcję 
starosty powiatu sycowskiego. Z powodu wieku 
nie powołano go do wojska. Jedyny syn milickich 
hrabiów - Carlos, w całości odziedziczył rodzinny 
majątek. Wstąpił do NSDAP i wprowadził w swoich 
dobrach porządki nazistowskie, hitlerowskie 
sposoby powitania itd. Według powojennych 
relacji hrabiów Hochberga i Recke-Volmersteina, 
okoliczna arystokracja odwróciła się od niego 
i poddała ostracyzmowi towarzyskiemu. Carlos 
Maltzan lubił paradować w partyjnym uni- 
formie i jeździć ciężkimi motorami BMW. Zginął 
w wieku 35 lat pod Chemery. Poległ podczas 
drugiego szturmu na Linię Maginota. Osierocił 
trójkę dzieci. Elizabeth - młodej wdowie, przyszło 
przez wojenne lata kierować wielkimi dobrami: 
dziewiętnastoma folwarkami, gospodarstwami 
rybackimi, tartakiem, gorzelnią i mleczarnią. Po 
śmierci grafa, hrabiowska loża w kościele Łaski 
przystrojona została na trzy lata w żałobną 
czerń. Jeden z trzech dzwonów tej imponującej 
świątyni, ufundowała matka Carlosa. W ten  
sposób wyraziła swą radość z urodzenia jedy-
nego syna.

Maltzanowie od pokoleń gromadzili różne 
zbiory. W pałacu znajdowała się kolekcja 
malarstwa z płótnami znanych artystów. Mieli 
bodajże największy w tej części Europy zbiór 
miedziorytów, wyceniony przed I wojną na 13 
milionów marek w złocie. Oczkiem w głowie 
zmarłego w 1921 r. hrabiego Andreasa była 

Das Rauschen der Gespräche, das durch 
den flauschigen Teppich und große Vorhänge 
gedämpft wurde, wurde erst vom Eintreffen 
des Brautpaars unterbrochen. Beide nahmen 
am großen Tisch Platz, der in der Mitte des 
Saals stand. Begleitet wurden sie von ihren 
Eltern, Verwandten und Bekannten mit hohem 
gesellschaftlichen Rang. Rund herum wurden 
kleine Tische aufgestellt, an ihnen nahmen 
die Jüngeren Platz. Für die Zeit solch wichtiger 
Feierlichkeiten legte das Dienstpersonal der 
Maltzans Livrees in den Farben der Familie an: 
zu Pluderhosen aus blauem Atlasstoff trugen 
die Lakaien gelbe Fräcke aus Samt. Ein Privileg 
des Haushofmeisters stellte eine schwarze 
Bekleidung mit weißen Rüschen an den 
Manschette. und ein Rüschenkragen dar. Die so 
malerisch gekleideten Bediensteten sahen aus, 
als ob sie direkt aus Gemälden französischer 
Meister des 18. Jahrhunderts entstiegen seien. 
Nachdem die Mahlzeit beendet war, gingen die 
Gäste in den nahe gelegenen Salon über. Dort 
wurden starker Kaffee, Cognac und Likör serviert. 
Etwas später begann eine typisch schlesische 
Zeremonie, die darauf beruht, der Braut der 
Reihe nach zu überreichen: einen Strauß aus 
Rosen, der den letzten Tag ihrer Jungfernschaft 
symbolisieren sollte, den Hochzeitsschleier 
und den Myrtenkranz. Das bedeutete der 
Abschied von ihrem Stand, aber auch von 
ihrem Elternhaus. Wenn es Mitternacht schlug, 
öffneten die Lakaien die Türen zum Ballsaal. 
Mit den ersten Takten der Musik begannen die 
Paare, tanzend herumzuwirbeln. Das Orchester 
spielte bis zum Sonnenaufgang. Ein guter 
Brauch, der von den Maltzans gepflegt wurde, 
war, auf die Kondition der Gäste zu achten. 
Darum wurde das Frühstück entsprechend spät 
gereicht, und die Hochzeitszeremonie fand 
erst am Nachmittag statt. Ein Kapitel für sich 
waren die Pferde, das Geschirr und der Wagen. 
Das Brautpaar durfte nur vom Hauptkutscher 
gefahren werden, der am meisten Erfahrung 
hatte. Das Geschirr der Pferde war dicht mit 
silbernen Nägeln beschlagen und wurde nur 
zu großen Feierlichkeiten verwendet. Früher 
gab es viel Aberglauben in Schlesien, darum 
wurde besonders auf die Auswahl der Pferde 
geachtet, die das Brautpaar transportieren 
sollten. Ausgeschlossen waren Rappen, da sie 
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kolekcja starych zegarów; część z tych egzem-
plarzy liczyła sobie setki lat. Znajdowały się 
tam prawdziwe rarytasy: zegary konsolowe, 
kominkowe, szafkowe, stojące i wiszące; bogato 
zdobione, o skomplikowanych mechanizmach, 
także grających. Nie tylko mierzyły czas, 
stanowiły przede wszystkim element deko-
racyjny wnętrz. Lekki ekscentryzm hrabiego 
przejawiał się w sposobie ubioru. Wysoka, lekko 
zgarbiona sylwetka przyodziana była w skromne, 
krojone na wzór uniformu garnitury. Podczas 
pobytów w Londynie zamawiał w tamtejszych 
pracowniach krawieckich serie marynarek, 
surdutów i spodni szytych według jednego 
fasonu. Kiedyś bawiący w jego pałacu berliński 
dyplomata von der Scholtz zapytał: - Andreas, 
dlaczego chodzisz ciągle w tym samym garniturze? 
Gospodarz wziął go pod łokieć, zaprowadził 
do swojej garderoby, otwarł drzwi wnękowej 
szafy i pokazał rząd szarych, jednakowo szytych 
garniturów. – Jest ich pięć, szósta para jest w pralni. 
Obok wisiały w rzędach garnitury ułożone 
po sześć par w różnych odcieniach szarości 
i czerni. Maltzan znany był także z ciętego 
dowcipu i sarkastycznego humoru. Zaprosił 
kiedyś na polowanie sąsiada, księcia Hatzfeldta 
ze Żmigrodu. W majowy poranek pod milicki 
pałac zajeżdżała właśnie kawalkada siedmiu 
powozów, której przewodził znamienity gość. 
Za nim jechał łowczy, w następnych bryczkach 
myśliwi itd. Stojący w oknie gospodarz krzyknął 
do Hatzfeldta: - Hermann! Szkoda, że twój 
kucharz jest chory. – Skąd wiesz? - odpowiedział 
zdezorientowany książę. – Bo przyjechałby 
ósmym powozem! 

Kiedy cesarz Wilhelm II sfinansował budynek 
położonej wśród kniei stacji w Wierzchowicach 
hrabia z przekąsem mawiał: - Lepszego prezentu 
nie mógł zrobić kłusownikom w moich lasach! 

Najbarwniejszą bez wątpienia postacią 
w hrabiowskiej rodzinie Maltzanów była Maria 
- ostatnia córka Andreasa, urodzona w 1909 r. 
Samodzielna i niepokorna, została wyrzucona 
z gimnazjum w Cieplicach Śl. Maturę zdała 
w Berlinie, po czym podjęła studia przyrodnicze 
we Wrocławiu. Tutaj też przeżyła swoją pierwszą 
miłość z pewnym rozwodnikiem, który to 
związek został brutalnie przerwany przez matkę  
i brata. W arystokratycznej rodzinie nie było miejsca 
na mezalians. Marię przeniesiono z Wrocławia  

einen vorzeitigen Tod ankündigten, Füchse 
symbolisierten den Zerfall der Ehe wegen 
Eifersucht, graue Pferde bedeuteten, dass die 
Ehefrau schnell graue Haare bekommen würde. 
Darum wurden für gewöhnlich zu diesem 
Zwecke Braune ausgewählt.

Nach der Trauungszeremonie in der Kirche 
kehrte das Brautpaar in das Schloss zurück. 
Erst hier nahmen beide die Glückwünsche 
entgegen. Auch dafür gab es ein festgelegtes 
Ritual. Als erstes beglückwünschten das 
Brautpaar Delegierte aus den Vorwerken, den 
Fischbetrieben und anderen Betrieben, die 
den Maltzans gehörten. Als nächstes kamen 
die höheren Beamten und die Vertreter der 
Militscher Bürgerschaft dran. Erst am Ende 
gratulierten die Kollegen und Freunde.

Das Hochzeitsmahl wurde mit den Vorspeisen 
begonnen, bei denen auch die Spezialität des 
Bartsch-Tals nicht fehlen durfte, also Fisch, 
der auf verschiedene Arten serviert wurde. 
Die Zahl der Gerichte schwankte etwa um 
ein Dutzend herum. Jedes Gericht wurde von 
entsprechenden Weinsorten begleitet. Die 
Trinksprüche wurden gewöhnlich mit einem 
trockenen, stark gefrosteten Sekt gehalten, 
einem Getränk, das für die meisten Gerichte 
geeignet war.

Im Ballsaal vergnügte man sich die zweite  
Nacht in Begleitung des Orchesters. Getanzt  
wurde bis zum Morgengrauen. Interessanterweise  
verließ das Brautpaar relativ früh seine Gäste, um 
sich auf die schnelle Abreise zur Hochzeitsreise 
vorzubereiten. Eine der Gräfinnen, Alix, die 
Tochter von Andreas Maltzan, heiratete 1919 
den jungen Hauptmann Walther von Reichenau. 
Seine Division aus Nürnberg war damals in 
Militsch stationiert. Er stieg im Laufe der Zeit 
vom Offizier zum Feldmarschall auf. Nach dem  
Überfall des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion  
wurde sein Streit mit dem Führer der Luftwaffe, 
Hermann Göring, laut. Reichenau warf ihm vor, 
die Luftwaffe unzureichend zu unterstützen, was 
ihn letztendlich das Leben kostete.

Von den sechs Schwiegersöhnen der Maltzans 
überlebte nur einer den Zweiten Weltkrieg, der 
Älteste, Detlev von Reinersdorff-Paczensky, der  
die Funktion des Landrats des Kreises Groß 
Wartenberg wahrnahm. Aufgrund seines Alters 
wurde er nicht zum Militär einberufen. Der 
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do Monachium. Kontynuowała naukę na tamtej-
szym uniwersytecie, tam też obroniła dysertację 
doktorską z ichtiologii.

Warto dodać, że stawy hodowlane Maltzanów 
w rejonie Milicza, zajmowały powierzchnię niemal  
dwóch tysięcy hektarów i stanowiły jedno 
z głównych źródeł dochodów w ich dominium.

W Monachium Maria miała okazję przypa-
trywać się z bliska narodzinom faszyzmu - 
Parteitagom, bojkotom sklepów żydowskich 
i ekscesom SA. W piwiarni Osteria Bavaria 
była świadkiem sceny, jak jedna z kobiet po 
opuszczeniu miejsca przez Hitlera, rzuciła 
się w kierunku krzesła, na którym siedział 
i okryła je dziesiątkami pocałunków. Milicka 
hrabianka obracała się w kręgach bohemy 
artystycznej bawarskiej stolicy. Przyjaźniła 
się z monachijskimi satyrykami, malarzami, 
aktorami i pisarzami. Po obronie doktoratu nie 
znalazła pracy w zawodzie. Nie była członkiem 
NSDAP. Dlatego imała się różnych zajęć, także 
dziennikarstwa i tłumaczeń. Współpracowała też 
z grupami niechętnymi nazistom - w tym z jezuitą 
Friedrichem Muckermannem, informującym 
zagranicę o ekscesach hitlerowców. Kiedy 
atmosfera stała się duszna, a inwigilacja nie do 

einzige Sohn des Grafen von Militsch, Carlos, 
erbte das gesamte Familienvermögen. Er trat 
der NSDAP bei und führte auf seinen Gütern 
Nazi-Ordnung, Hitlergruß usw. ein. Nach 
Erzählungen der Grafen von Hochberg und 
von Recke-Volmerstein aus der Nachkriegszeit 
wandte sich der umliegende Adel von ihm ab 
und isolierte ihn gesellschaftlich. Carlos Maltzan 
liebte es, in Parteiuniform herum zu stolzieren 
und mit schweren BMW-Motorrädern zu fahren. 
Er fiel im Alter von 35 Jahren bei Chemery, 
beim zweiten Sturm auf die Maginot-Linie. Er 
hinterließ drei Kinder. Elisabeth, seine junge 
Witwe, musste während der Kriegsjahre die 
großen Güter verwalten: neunzehn Vorwerke,  
Fischereibetriebe, Sägewerk, Brandweinbrennerei  
und Molkerei. Nach dem Tode des Grafen wurde 
die Grafenloge in der Gnadenkirche für drei 
Jahre mit Trauerschwarz geschmückt. Eine der 
drei Glocken dieser imponierenden Kirche hatte 
die Mutter von Carlos gestiftet. Auf diese Weise 
brachte sie ihre Freude über die Geburt ihres 
einzigen Sohnes zum Ausdruck.

Die Familie von Maltzan sammelte seit 
Generationen unterschiedliche Kollektionen. 
Im Schloss befand sich eine Kollektion mit 
Gemälden bekannter Maler. Sie hatten die 
vermutlich größte Sammlung von Kupferstichen 
in diesem Teil Europas, die vor dem Ersten 
Weltkrieg auf 13 Millionen Goldmark geschätzt 
wurde. Wie seinen Augapfel hütete der 1921 
verstorbene Graf Andreas die Sammlung 
alter Uhren; ein Teil von ihnen war mehrere 
Hundert Jahre alt. Unter ihnen befanden sich 
wahrhaftige Raritäten: Konsolen-, Kamin-, 
Schrank-, Steh- und Hängeuhren; reich 
geschmückt, mit komplizierten Mechanismen, 
auch Spieluhren. Sie maßen nicht nur die Zeit, 
sondern stellten vor allem ein dekoratives 
Element der Innenausgestaltung dar. Leicht 
exzentrisch war der Graf in Hinblick auf seine 
Art, sich zu kleiden. Der lange, leicht gebeugt 
gehende Mensch war bescheiden gekleidet, in 
Anzügen, die wie Uniformen geschnitten waren. 
Bei Aufenthalten in London bestellte er bei 
den dortigen Schneiderwerkstätten eine Reihe 
von Sakkos, Gehröcken und Hosen, die alle 
nach dem gleichen Schnitt gefertigt wurden. 
Ein Mal fragte der Berliner Diplomat von der 
Scholtz, als er sich in dem Schloss vergnügte: 

 Maria von Maltzan (Fot. Arch. Maltzan)
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zniesienia - Maria wyjechała w kilkumiesięczną 
podróż po Północnej Afryce.

Później przeżyła krótkotrwały epizod małżeń-
ski z artystą kabaretowym Walterem Hillbringiem 
i osiadła na stałe w Berlinie. Oto jak opisała swoje 
przyjęcie weselne, zakończone w modnym 
monachijskim lokalu Brennsessel.

[…] Był to znany lokal bohemy artystycznej, 
często przez nas uczęszczany. Szef zaprowadził 
nas do osobnej sali, znajdującej się z tyłu lokalu. 
Na jednej ze ścian wisiało portretowe zdjęcie 
Hitlera. Wypiliśmy już nieco, gdy ktoś zwrócił się 
do mnie z niecodzienną propozycją:

- Strzelasz tak dobrze. Nie zechciałabyś strzelić 
Hitlerowi między oczy?

- Posłuchaj no - odpowiedziałam - do ślubnej 
sukni nie zwykłam nosić broni.

Wtem jakiś biesiadnik wcisnął mi w rękę  
rewolwer, a całe towarzystwo, mocno już 
podochocone, tak długo mnie namawiało, aż 
w końcu uległam. Sam pomysł wydał mi się 
kuszący. Strzeliłam więc. Odgłos wystrzałów 
zaalarmował właściciela lokalu. Gdy zobaczył 
co się stało, zaczął głośno lamentować, że 
zbankrutuje, że to dla niego ruina. Siedzący 
wśród nas malarz Grossmann obiecał mu:

- Uspokój się pan. Jutro do dwunastej 
w południe będzie miał nowe oczy.

Jak powiedział - tak zrobił. Tyle tylko, że 
spoglądający ze ściany Hitler od tamtego czasu 
trochę zezował […]

Kiedy wybuchła wojna - Maria, wierna swej 
miłości do zwierząt, podjęła w Berlinie studia na 
wydziale weterynarii. Gdy zaczęły się deportacje 
Żydów do miejsc zagłady, schroniła u siebie 
przyjaciela - Hansa Hirschela. Tam doczekał 
wkroczenia Rosjan i kapitulacji Niemiec.

Maria Maltzan igrała ze śmiercią podejmując 
działania w ruchu oporu i angażując się 
w ratowanie Żydów. Czyniła to współpracując 
z protestancką gminą szwedzką w Berlinie. 
Spora część ocalonych przerzucana była właśnie 
do Szwecji. Nierzadko zdarzały się przypadki, 
kiedy SS-mani sprzedawali swoich więźniów za 
wiktuały. Obrazuje to następujący fragment jej 
wspomnień autobiografii Schlage die Trommel 
und fürchte dich nicht:

[…] Nasz nieugięty wojownik Wesslen, miał 
dość dobre kontakty z SS. Nie wiedziałam nic 
konkretnego na ten temat. Owe „stosunki” 

- Andreas, warum trägst Du immer denselben 
Anzug? Der Gastgeber nahm ihn an die Hand, 
führte ihn zu seiner Garderobe, öffnete die 
Schranktür und zeigte ihm eine Reihe grauer, 
einheitlich genähter Anzüge. - Es sind fünf, der 
sechste ist in der Reinigung. Daneben hingen 
Reihen von Anzügen zu jeweils sechs Paaren in 
verschiedenen Schattierungen von Grau und 
Schwarz. Maltzan war auch für scharfzüngigen 
und sarkastischen Humor bekannt. Ein Mal lud 
er seinen Nachbar, Herzog von Hatzfeldt aus 
Trachenberg, zur Jagd ein. An einem Morgen 
im Mai hielt vor dem Militscher Schloss ein 
Konvoi von sieben Kutschen vor, der von dem 
namhaften Gast angeführt wurde. Hinter 
ihm fuhr der Jägermeister, in den weiteren 
Wagen die Jäger usw. Der Gastgeber stand 
im Fenster und rief Hatzfeldt zu: - Hermann! 
Schade, dass Dein Koch krank ist. - Woher 
weißt Du? antwortete der Graf irritiert. - Weil 
er mit der achten Kutsche vorgefahren wäre! 
Als Kaiser Wilhelm II. das Gebäude für die 
Bahnstation in Hochweiler finanzierte, die 
mitten im Wald lag, sagte der Graf genüßlich: - 
Ein besseres Geschenk hätte er den Wilderern in 
meinen Wäldern nicht machen können! 

Die schillerndste Gestalt in der Familie des 
Grafen Maltzan war zweifellos Maria, die jüngste 
Tochter von Andreas, die 1909 geboren wurde. 
Selbständig und eigensinnig wurde sie vom 
Gymnasium in Bad Warmbrunn verwiesen. Das 
Abitur machte sie in Berlin, danach nahm sie 
ein naturwissenschaftliches Studium in Breslau 
auf. Hier erlebte sie ihre erste Liebe mit einem 
gewissen Mann, der geschieden war. Diese 
Beziehung wurde von ihrer Mutter und ihrem 
Bruder brutal zerstört. In einer adeligen Familie 
war kein Platz für eine Mesalliance. Maria musste 
von Breslau nach München wechseln. Sie setzte 
ihr Studium an der dortigen Universität fort, 
dort verteidigte sie auch ihre Doktorarbeit in 
Ichthyologie (Fischkunde).

Zu erwähnen wäre, dass die Zuchtteiche der 
Maltzans in der Region Militsch eine Fläche 
von fast zweitausend Hektar einnahmen und 
eine der Haupteinnahmequellen auf ihrem 
Dominium darstellten.

In München hatte Maria Gelegenheit, sich 
den aufkommenden Faschismus von nahem 
anzusehen - Parteitage, Boykotts von jüdischen 
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cały czas były podtrzymywane i nie stanowiło 
dla nas tajemnicy, że ciągle toczyły się jakieś 
pertraktacje. Ich owocem byli regularnie 
uwalniani więźniowie polityczni oraz Żydzi. 
Najlepszą walutę stanowiły papierosy, kawa, 
wódka, masło i mleko w proszku.

Moje zadanie polegało na tym, by przejąć 
ludzi uwolnionych przez Wesslena i umieścić 
w jakimś bezpiecznym miejscu. Musieli przeby-
wać w ukryciu dopóki każdy z nich nie dostał 
dokumentów - oczywiście sfałszowanych. Ostatni  
etap polegał na przemyceniu ich za granicę.

Z czasem Wesslen musiał wynajdować coraz 
to nowe drogi przemycania ludzi przez granicę. 
Narodowosocjalistyczni handlarze ludźmi wpadli 
na pomysł, by znów aresztować ludzi, których 
z takim trudem i za ciężkie pieniądze udawało się 
uwolnić. Ich pomysł był nieskomplikowany - po 
prostu mogli w ten sposób brać znów łapówki za 
tych samych więźniów. To zmuszało do szukania 
coraz to nowych rozwiązań […]

Hrabianka z Milicza ukończyła w bombardo-
wanej stolicy Niemiec drugi fakultet i została 
lekarzem weterynarii. Kiedy w Berlinie rozwią-
zano obóz dla rosyjskich dzieci, przyjęła pod 
swój dach dwoje z nich. Były to siostry: 12-letnia 
Tamara i 7-letnia Lusia. Stanowiło to wielkie 
ryzyko z powodu nielegalnego pobytu jej 
żydowskiego przyjaciela w tym mieszkaniu. 
Obie dziewczynki dotrwały do końca wojny. 
W maju 1945 r. zostały zabrane przez Rosjan 
i wróciły do Mińska.

Maria Maltzan poproszona o garść wspomnień 
ze swojej śląskiej ojczyzny, napisała:

[…] Moje dzieciństwo łączyło się trwale ze 
zwierzętami. Byłam najmłodsza z rodzeństwa, 
dlatego sporo czasu spędzałam ze swoimi 
świnkami morskimi czy królikami, które uparcie 
hodowałam. Miałam też kanarki i papugi. Jedne 
zwierzęta udawało mi się pozyskać drogą wy-
miany, inne były prezentami, a jeszcze inne po 
prostu kupowałam. Później świat przysłoniła mi 
miłość do koni. Jako dziecko dostałam kucyka, 
w ten sposób każde z rodzeństwa zdobywało 
za młodych lat ostrogi jeździeckie. Dziś jeszcze 
pielęgnuję pamięć pierwszych wspólnych eska- 
pad konnych z moim ojcem. Nie trwało to niestety 
długo, bo wrócił z wojny już bardzo schorowany.

Moje rodzinne strony są niezwykle bogate 
pod względem przyrodniczym. Osobną atrakcję 

Geschäften und Exzesse der SA. Im Bierlokal 
“Osteria Bavaria” erlebte sie eine Szene, bei 
der eine der Frauen, nachdem Hitler den Ort 
verlassen hatte, sich auf den Stuhl stürzte, auf 
dem er gesessen hatte und diesen Dutzende 
Male küsste. Die Militscher Gräfin verkehrte 
in der bayerischen Hauptstadt in Kreisen 
der künstlerischen Bohème. Sie war mit 
Münchner Satirikern, Malern, Schauspielern 
und Schriftstellern befreundet. Nach ihrer 
Promotion fand sie keine Arbeit in ihrem Beruf. 
Sie war kein Mitglied der NSDAP. Darum ging 
sie verschiedenen Tätigkeiten nach, auch 
journalistischen Arbeiten und Übersetzungen. 
Außerdem arbeitete sie mit Gruppen zusa-
mmen, die gegen die Nazis waren, darunter mit 
dem Jesuiten Friedrich Muckermann, der das 
Ausland über die Exzesse der Nationalsozialisten 
informierte. Als die Atmosphäre schwieriger 
wurde und die Überwachung nicht mehr zu 
ertragen war, reiste Maria für einige Monate 
durch Nordafrika.

Später war sie kurz mit dem Kabarettisten 
Walter Hillbring verheiratet und ließ sich 
dauerhaft in Berlin nieder. Sie beschrieb ihre 
Hochzeitsfeier, die im beliebten Münchner Lokal 
Brennnessel stattfand, mit folgenden Worten:

[...] Es war ein bekanntes Lokal der künstle-
rischen Bohème, das wir oft besuchten. Der 
Chef führt uns in einen separaten Raum, der 
sich hinten im Lokal befand. An einer der 
Wände hing ein Porträt von Hitler, Wir hatten 
schon einiges getrunken, als mir jemand einen 
außergewöhnlichen Vorschlag machte:

- Du schießt so gut. Möchtest Du nicht Hitler 
zwischen die Augen schießen?

- Hör mal, antwortete ich, gewöhnlich trage 
ich zum Brautkleid keine Waffe.

Da drückte mir einer der Gäste einen Revolver 
in die Hand und die ganze Gesellschaft, die 
bereits stark angeheitert war, überredete mich 
so lange, bis ich schließlich nachgab. Die Idee 
an sich schien mir verlockend. Also habe ich 
geschossen. Der Knall der Schüsse alarmierte 
den Eigentümer des Lokals. Als er sah, was 
passiert war, begann er, laut zu lamentieren, dass 
er pleite gehen würde, dass ihn das ruinieren 
würde. Der Maler Grossmann, der unter uns saß, 
versprach ihm:

- Beruhigen Sie sich. Bis morgen Mittag um 
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stanowią tam stawy hodowlane. Istniały one od 
wczesnego średniowiecza, a podstawą produkcji 
był, pochodzący z południa, karp.

Miałam okazję uczestniczyć jako widz w spusz-
czaniu wody z wielkich stawów. Pamiętam 
rybaków brodzących w wodzie od wczesnego 
ranka, w wielkich, sięgających pasa specjalnych 
butach gumowych i takich fartuchach. W dużych 
grupach ciągnęli sieci, potem wyjmowano 
z nich ryby i sortowano na specjalnym stole. 
Następnie przewożono je do specjalnych, dość  
głębokich stawów tzw. zimochowów, pełniących 
funkcję magazynów. Tu już karpi nie karmiono. 
Poza tym w owych magazynach ryby pozbywały 
się charakterystycznego zapachu mułu. Cały 
zespół tych zimochowów znajdował się 
w pobliżu pałacu, po drugiej stronie szosy 
biegnącej w kierunku Sułowa i Żmigrodu. 
Jako dziewczynka, uczestniczyłam u boku 
ojca w odłowach na największym z naszych 
stawów - Grabownicy. Każdy sezon kończył się 
wielkim przyjęciem w gospodzie prowadzonej 
przez naszego byłego pracownika. Zapraszano 
wszystkich rybaków, a gospodarzem, obok 
mojego ojca, był dyrektor naszej administracji 
stawów - Paul Galinsky.

Przed świętami Bożego Narodzenia karpie 
transportowano koleją do wielkich miast w głębi 
Niemiec. Oczywiście największym rynkiem 
zbytu był wielomilionowy Berlin. Aby usprawnić 
transport skonstruowano specjalne wagony, 
w których ryby dojeżdżały do miejsc sprzedaży 
żywe i to bez wody.

Ze stawem Grabownica wiąże się moja ciekawa  
przygoda z dzieciństwa. Podwrocławski majątek 
Szczodre, z pięknym barokowym pałacem, 
należał do króla Saksonii. Po I wojnie, rewolucji 
i powstaniu republiki weimarskiej, były król 
osiadł w tych, nie tak odległych od Milicza 
dobrach. Ponieważ był zapalonym ornitologiem 
i znawcą ptactwa wodnego, przyjeżdżał na 
nasze stawy. Kiedyś przyszło mi zawieźć go na 
staw Grabownicki, gdzie pokazałam mu gniazdo 
rzadkiej gajówki. Nie było to proste, bo jest to 
ptak płochliwy a my musieliśmy manewrować 
łodzią w szuwarach.

Niezwykłą osobą była moja ciotka - Augusta, 
starsza siostra ojca. Mieszkała w ładnym dworku 
w Miłosławicach, przed którym rozciągał się nie-
wielki staw. Obok znajdowały się budynki folwarku 

zwölf Uhr wird er neue Augen haben.
Wie gesagt - so getan. Wobei der Hitler, der 

von der Wand herunter schaute, von dann an 
etwas schielte [...]

Als der Krieg ausbrach nahm Maria, die Tiere  
liebte, in Berlin ein Studium der Veterinärmedizin 
auf. Als Deportationen von Juden in Vernich-
tungslager begannen, versteckte sie ihren 
Freund, Hans Hirschel, bei sich. So überlebte 
er im Versteck, bis die Russen einmarschierten 
und Deutschland kapitulierte. Maria Maltzan 
spielte mit dem Tode, indem sie sich in der 
Widerstandsbewegung und für die Rettung 
von Juden engagierte. Dabei arbeitete sie mit 
der schwedischen evangelischen Kirche in 
Berlin zusammen. Ein großer Teil der Geretteten 
wurde nach Schweden gebracht. Es war nicht 
selten, dass SS-Männer ihre Gefangenen gegen 
Lebensmittel verkauften. Das illustriert das 
folgende Fragment ihrer Biographie Schlage die 
Trommel und fürchte dich nicht:

[...] Wesslen, unser unerbittlicher Kämpfer, 
hatte relativ gute Kontakte zur SS. Ich wusste 
darüber nichts Konkretes. Jene “Beziehungen” 
wurden die ganze Zeit aufrecht erhalten und 
waren für uns kein Geheimnis, dass ständig 
irgendetwas verhandelt wurde. Das Ergebnis 
war, dass regelmäßig politische Gefangene und 
Juden freigekauft wurde. Die beste Währung 
waren Zigaretten, Kaffee, Schnaps, Butter und 
Milchpulver.

Meine Aufgabe bestand darin, die freigelas-
senen Menschen von Wesslen zu übernehmen 
und an sicherer Stelle unterzubringen. Sie 
mussten in einem Versteck bleiben, bis sie 
Dokumente bekamen - selbstverständlich 
gefälschte. Die letzte Etappe beruhte darauf, sie 
über die Grenze zu schmuggeln.

Im Laufe der Zeit musste Wesslen immer neue 
Wege finden, um Menschen über die Grenze zu  
schmuggeln. Die nationalsozialistischen Mens- 
chenhändler kamen auf die Idee, die Menschen, 
denen es unter solchen Schwierigkeiten und 
für teures Geld gelungen war, freizukommen, 
erneut zu verhaften. Ihre Idee war einfach: so 
konnten sie erneut Schmiergeld für die gleichen 
Gefangenen nehmen. Das zwang sie dazu, 
immer wieder nach neuen Lösungen zu suchen [...]

Die Gräfin aus Militsch schloss in der bombar-
dierten Hauptstadt Deutschland das Studium 
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ihrer zweiten Fachrichtung ab und wurde 
Tierärztin. Als in Berlin ein Lager für russische 
Kinder aufgelöst wurde, nahm sie zwei von 
ihnen bei sich auf. Das waren Schwestern: 
die 12jährige Tamara und die 7jährige Lusia. 
Das stellte ein großes Risiko dar, weil sich ihr 
jüdischer Freund in dieser Wohnung aufhielt. 
Beide Mädchen hielten bis Kriegsende durch. Im 
Mai 1945 wurden sie von Russen mitgenommen 
und kehrten nach Minsk zurück.

Maria Maltzan erinnerte sich an ihre schlesi-
sche Heimat:

[...] Meine Kindheit war stets mit Tieren 
verbunden. Ich war das jüngste der Geschwister, 
darum verbrachte ich viel Zeit mit meinen 
Meerschweinchen oder Kaninchen, die ich stur 
gezüchtet habe. Ich hatte auch Kanarienvögel 
und Papageien. Manche Tiere habe ich 
eingetauscht, andere wurden mir geschenkt, 
und wieder andere habe ich einfach gekauft. 
Später war die Liebe zu Pferde meine ganze Welt. 
Als Kind bekam ich ein Pony, auf diese Weise 
lernten wir Geschwister alle schon früh das 
Reiten. Bis heute pflege ich die Erinnerung an die 
ersten gemeinsamen Ausritte mit meinem Vater. 
Das dauerte leider nicht lange an, der er bereits 
sehr kränklich aus dem Krieg zurückgekehrt war.

Meine Heimat ist besonders reich an Natur. 
Eine eigene Attraktion sind dort die Zuchtteiche. 
Sie gab es dort bereits seit dem frühen Mittelalter, 
und die Grundlage für die Produktion bildete 
Karpfen, der aus dem Süden kam.

Ich hatte Gelegenheit, beim Ablassen des 
Wassers aus den großen Teichen zuzusehen. 
Ich erinnere mich an Fischer, die ab dem frühen 
Morgen im Wasser wateten, in Gummistiefeln, 
die bis zum Gürtel reichten, und besonderen 
Schürzen. In großen Gruppen zogen sie Netze 
ein, dann wurden die Fische entnommen und auf 
einem speziellen Tisch sortiert. Dann wurden sie 
in spezielle, relativ tiefe Teiche gebracht, die sog. 
Überwinterungsbecken, die die Funktion von 
Lagern erfüllten. Hier wurden die Karpfen nicht 
mehr gefüttert. Außerdem wurden die Fische in 
jenen Lagerungsbecken den charakteristischen 
Schlammgeruch los. Eine ganze Anlage dieser 
Winterbecken befand sich in der Nähe des 
Schlosses, auf der anderen Seite der Chaussee 
in Richtung Suhlau und Trachenberg. Als kleines 
Mädchen nahm ich in Begleitung meines Vaters  

i stajnie, a wszystko to otaczał ceglany mur.
Ciotkę wspominam mile. Jako jedyna z rodziny 

wyraziła aprobatę na moje zamążpójście za 
Waltera Hillbringa. Mój brat uznał ten związek 
za mezalians i zamiast życzeń, przysłał mi suchą 
informację, że przyjmuje moją decyzję do 
wiadomości.

Augusta Maltzan była osobą niezamężną, 
do tego wychowaną w innej epoce. W czasach 
jej młodości obowiązywały mało elastyczne 
normy obyczajowe i sztywne reguły towarzyskie. 
Dlatego właśnie jej wsparcie duchowe było dla 
mnie tak cenne.

Dla nas - dzieci, pewnym przełomem w życiu 
były dziesiąte urodziny. Od tego czasu wdrażani 
byliśmy do nowych obowiązków. Objeżdżaliśmy 
folwarki i gospodarstwa rybackie, by zapoznać 
się z charakterem pracy, problemami i po  
prostu - ludźmi. W ten sposób uczono nas 
odpowiedzialności. W miejskim szpitalu stało 
kilka łóżek zarezerwowanych tylko dla naszych 
pracowników. Stanowiło to kontynuację tradycji  
z czasów, kiedy to magnaci utrzymywali własnym 
sumptem przytułki i szpitale w swoich dobrach.

My, dzieci, odwiedzałyśmy chorych zaopa-
trując ich w różne wiktuały. Szczególnie gorący 
okres przypadał na święta Bożego Narodzenia; 
wówczas musiałyśmy składać mnóstwo najróż-
niejszych wizyt, także w domu starców.

Wielkim przeżyciem, nie mającym sobie 
równych, była za każdym razem Wigilia. Obcho-
dziliśmy ją w wielkim salonie, pełniącym także  
funkcję sali balowej. Jego owalny kształt, 30- 
metrowa długość i spora wysokość powodowały, 
że mały człowiek czuł się jeszcze mniejszy, a co 
dopiero dziecko!

Tylko tam można było postawić kilkumetrową 
choinkę, wokół której rozstawiano latarnie. Kiedy  
miała się zacząć wieczerza wigilijna, nie mogliśmy 
tam tak po prostu wejść. Najpierw odbywał się 
ceremoniał oczekiwania. Musieliśmy w ciemności 
odczekać dłuższą chwilę w niewielkim saloniku 
tuż obok. Przestraszeni, niepewni i podnieceni 
zarazem, to milczeliśmy - to znów szeptaliśmy 
gorączkowo między sobą. Nagle ciszę przerywał 
dźwięk dzwonków. Wówczas otwierały się drzwi 
- a ja, najmniejsza i najmłodsza, maszerowałam 
na czele grupy starszego rodzeństwa. Nasz 
wzrok padał najpierw na dwa obiekty. Pierwszym 
była wielka, 6-metrowa choinka rozświetlona 
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am Abfischen in einem unserer größten Teiche 
teil - Grabofnitze. Jede Saison wurde mit einem  
großem Empfang beendet, der in der Gastwirts-
chaft unseres ehemaligen Mitarbeiters stat-
tfand. Alle Fischer wurden eingeladen und der 
Gastgeber war neben meinem Vater der Direktor 
unserer Teichverwaltung, Paul Galinsky.

Vor Weihnachten wurden die Karpfen mit der 
Bahn in größere Städte im Reich transportiert. 
Selbstverständlich war der größte Absatzmarkt 
Berlin mit mehreren Millionen Einwohnern. 
Um den Transport zu optimieren, wurden 
Spezialwaggons konstruiert, in denen die Fische 
lebendig den Verkaufsort erreichten, und das 
ohne Wasser.

Mit dem Teich Grabofnitze ist ein interessantes 
Abenteuer aus meiner Kindheit verbunden. 
Das Gut Sibyllenort bei Breslau, mit einem 
wunderschönen Barock-Schloss, gehörte dem 
König von Sachsen. Nach dem Ersten Weltkrieg, 
der Revolution und der Entstehung der Weimarer 
Republik ließ sich der ehemalige König auf 
seinen Gütern nicht weit von Militsch entfernt 
nieder. Da er ein begeisterter Ornithologe und 
Wasservogelkenner war, kam er regelmäßig zu 
unseren Teichen. Einmal sollte ich ihn zum Teich 
in Grabofnitze bringen, wo ich ihm ein Nest der 
seltenen Gartengrasmücke zeigte. Das war nicht 
einfach, denn das ist ein scheuer Vogel und wir 
mussten mit dem Boot im Schilf manövrieren.

Eine außergewöhnliche Person war meine 
Tante Augusta, die ältere Schwester meines 
Vaters. Sie wohnte in einem schönen Herrenhaus 
in Mislawitz, vor dem sich ein kleiner Teich 
erstreckte. Daneben befanden sich die Gebäude 
des Vorwerks und die Ställe und alles wurde von 
einer Mauer aus Ziegelsteinen umgeben.

An die Tante erinnere ich mich gerne. Als 
einzige aus der Familie unterstützte sie meine 
Heirat mit Walter Hillbring. Mein Bruder hielt  
diese Verbindung für eine Mesalliance und schickte  
anstelle von Glückwünschen die trockene Mitte- 
ilung, er nehme meine Entscheidung zur Kenntnis.

Augusta Maltzan war unverheiratet, noch 
dazu in einer anderen Epoche erzogen. In ihrer 
Jugend galten starre Sitten und gesellschaftliche 
Regeln. Darum war für mich ihre geistige 
Unterstützung so wertvoll.

Für uns Kinder war der zehnte Geburtstag 
ein gewisser Wendepunkt. Zu diesem Zeitpunkt 

świeczkami i przystrojona lametą. Stanowiła 
iście bajkowy widok. Zaraz po tym syciliśmy 
wzrok pudłami i pudełkami o najrozmaitszych 
kształtach. Stały one na stołach, a my patrzyliśmy 
na to wszystko z niekłamanym pożądaniem. 
Niecierpliwie przestępując z nogi na nogę, każde 
czekało na swoją kolej. Później każdy na wyścigi 
rozpakowywał swoje kartony i miał chwilę czasu 
na nacieszenie się podarunkami.

Następnie cała rodzina, wraz z niańkami 
i guwernantkami, zasiadała do stołu. Zwyczajowe 
menu wigilijne raczej nie ulegało zmianie, co rok 
podawano: karpia po polsku, puddingi, pieczeń 
z zająca. Kultywowanym obyczajem były wizyty 
naszych pracowników. Najpierw do salonu 
wchodził ochmistrz z kamerdynerami, później 
szafarka na czele swoich pokojówek. Następnie 
w progi wkraczał le grand cuisinier - szef kuchni, 
z odzianym w nieskazitelną biel personelem. 
Pochód kończył główny stangret ze stangretami 
i stajennymi. Wszyscy otrzymywali podarunki 
oraz koperty z pieniędzmi, zawierające sumy 
stosowne do miejsca zajmowanego w hierarchii 
pałacowej służby.

Pałac w Miliczu położony jest malowniczo 
w otaczającym go parku. Fronton wychodzi 
na południe, tak więc w ciągu słonecznego 
dnia wszystkie sale, gabinety i salony są 
oświetlone. Pod dużą środkową kopułą kryje 
się bardzo wysoka, owalna sala. Było to miejsce 
koncertów, balów karnawałowych, rodzinnych 
świąt. Ogrzewały ją dwa kominki. Ściany miały 
barwę błękitną, a na sklepieniu widniały stare 
malowidła. Obok mieścił się mniejszy salon, tam 
ściany zdobiły liczne portrety dzieci - także mój. 
Wykonywali je zapraszani przez naszego ojca 
młodzi malarze. Na parterze znajdował się Salon 
Renesansowy. Zdobiły go stare i bardzo cenne 
gobeliny. Nieco dalej, pod zachodnią kopułą 
mieściła się Marmurowa Jadalnia. W sali zwanej 
przez nas „muzeum” znajdowała się kolekcja 
cennych instrumentów muzycznych. Spoczywały 
one w specjalnych, szklanych szkatułach. Tam 
też umieszczono drzewce i resztki sztandarów 
z początku XVIII wieku. W czasach wielkiej wojny 
północnej król Szwecji, Karol XII, oznaczał nimi 
miejsca pod budowę kościołów protestanckich. 
Jedna z tych sześciu śląskich świątyń powstała 
właśnie w Miliczu. W kryptach tegoż kościoła 
Łaski spoczywają całe pokolenia Maltzanów. 
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mussten wir mehr und mehr Pflichten über-
nehmen. Wir beritten die Vorwerke und die 
Fischbetriebe, um die Arbeit, die Probleme, und 
ganz einfach - die Menschen kennen zu lernen. 
Auf diese Weise wurde uns Verantwortung 
beigebracht. Im städtischen Krankenhaus waren  
einige Betten nur für unsere Angestellten 
reserviert. Das setzte die Tradition aus den 
Zeiten fort, als die Magnaten auf eigene Kosten 
Armenhäuser und Spitäler auf ihren Gütern 
unterhielten.

Wir Kinder besuchten die Kranken, um sie 
mit verschiedenen Lebensmitteln zu versorgen. 
Besonders viel zu tun war in der Weihnachtszeit, 
da mussten wir viele, unterschiedliche Besuche 
machen, auch im Altenheim.

Ein großes, unvergleichliches Erlebnis war 
jedes Mal Heiligabend. Wir feierten ihn im 
großen Salon, der auch die Funktion des Ballsaals 
hatte. Seine ovale Form, 30 Meter Länge und die 
enorme Höhe ließen einen sich noch kleiner 
fühlen, und erst wir Kinder!

Nur dort konnte ein mehrere Meter hoher 
Weihnachtsbaum aufgestellt werden, um den 
herum Laternen aufgestellt wurden. Als das 
Abendessen am Heiligabend beginnen sollte, 
durften wir dort nicht einfach hineingehen. Erst 
musste es die Zeremonie des Wartens geben, 
Im Dunkeln mussten wir in einem kleinen 
Salon direkt nebenan etwas länger warten. 
Verängstigt, unsicher und aufgeregt gleichzeitig 
schwiegen wir abwechselnd oder flüsterten 
fieberhaft untereinander. Plötzlich wurde die 
Stille von einem Glockenklang unterbrochen. 
Dann öffnete sich die Tür - und ich, als Kleinste 
und Jüngste, marschierte an der Spitze meiner 
älteren Geschwister hinein. Unser Blick fiel 
zuerst auf zwei Objekte. Das erste war der 
große, 6 Meter hohe Weihnachtsbaum, der mit 
Kerzen erleuchtet und mit Lametta geschmückt 
war. Das war ein wahrhaft märchenhafter 
Anblick. Gleich danach sättigten wir unsere 
Blicke an den Kartons und Behältern in den 
unterschiedlichsten Formen. Sie standen auf 
Tischen und wir schauten uns das alles mit 
unverhohlenem Begehren an. Während wir 
ungeduldig von einem Bein auf da andere 
traten, wartete jedes Kind, bis es dran war. Später 
packten alle um die Wette ihre Kartons aus und 
hatten einen kurzen Moment, um sich an den 

Ostatni raz byłam w Miliczu w 1944 roku. 
Widząc sytuację na froncie, nie łudziłam się. Nie 
było siły mogącej powstrzymać Rosjan przed 
dojściem do Berlina. Wówczas to z nadejściem 
wiosny postanowiłam jeszcze raz wrócić do 
krainy dzieciństwa i pożegnać się z domem 
rodzinnym. Po przyjeździe do pałacu powitały 
mnie: Elisabeth - wdowa po moim jedynym 
bracie i goszcząca tam siostra, wdowa po 
feldmarszałku Reichenau.

Córki Elisabeth, hałaśliwe i radosne - Alix 
i Christine, goniły po pałacowych korytarzach 
dokazującego na małym rowerku Mortimera. 
Następnego dnia zerwałam się skoro świt. Posta-
nowiłam obejść okolicę. Wdychając chłodne 
i wilgotne powietrze wiosennego poranka roz- 
poczęłam spacer po parku. Przeszłam przez 
niewielki most na Młynówce. To tu - jako 
dziecko, próbowałam utopić brata w pragnieniu 
wymierzenia mu sprawiedliwości. Znalazłam 
się w rozległym, pięknie utrzymanym parku. 
Przecinały go liczne, lśniące wielkimi taflami 
wody stawy. Z hałd ziemi pozostałych po ich 
wykopaniu i pogłębieniu, usypano dawno 
temu sporą górę w parku. Od drzew iglastych 
płynął świeży aromat. Na pozostałych widniały 
już zielonkawe pąki. Najpiękniejsze jednak 
były wielkie krzewy rododendronu, ocieniające 
ścieżki. Te miały pąki wielkości dziecięcej 
piąstki. Zbliżała się właśnie pora ich kwitnienia. 
Rododendrony, krzewy azalii i złotokapu rosły 
wszędzie wokół.

Idąc powolnym krokiem wyszłam na szosę 
i po kilku minutach dotarłam do ogrodzonego 
terenu, porośniętego drzewami, gdzie mój ojciec 
kazał się pochować w grobowcu wybudowanym 
za życia. Tam też spoczęła po śmierci moja 
matka. Pomnik powstał z występującego 
często na tych ziemiach żelaziaka zbitego, który 
przed wiekami służył do wytopu rudy żelaza. 
Po wojnie dowiedziałam się, że Rosjanie po 
zajęciu Milicza otwarli kryptę i urządzili sobie 
nieludzką i odrażającą zabawę. Zdjęli wieka 
trumien i porozrzucali szczątki moich rodziców 
po okolicy.

Po dłuższej chwili zadumy zamknęłam starą, 
kutą w żelazie bramę, którą ojciec przywiózł 
kiedyś z Włoch. Ruszyłam dalej. Wracałam drogą 
wiodącą wielowiekową, ciemną aleją. Po obu 
jej stronach rosły wielkie, stare dęby. Minęłam 
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ogromne słupy bramy, je także zbudowano 
z żelaziaka. Aleja służyła nam wszystkim 
w dzieciństwie jako miejsce harców i zabaw. 
Prowadziła prosto do pałacu. Tak wyglądał mój 
ostatni spacer po rodzinnej ziemi. Ogromnie 
cieszy mnie fakt, że nasz rodzinny pałac nie 
podzielił smutnego losu tylu innych obiektów na 
Śląsku i stoi do dziś dobrze utrzymany. […]

Maria Maltzan opisała koleje swego życia 
w książce pt. Schlage die Trommel und fürchte 
dich nicht (polskie wydanie: Bij w werbel 
i nie lękaj się, wyd. Via Nova, Wrocław 2010). Jej 
część poświęcona jest kontaktom z grupami 
opozycyjnymi oraz działalności w ruchu oporu. 
Spory jej fragment opowiada o okresie, kiedy 
ryzykując życiem ukrywała w swoim mieszkaniu 
wspomnianego już Hansa Hirschela - przyjaciela 
żydowskiego pochodzenia. Ten epizod jej życia 
posłużył jako tworzywo do scenariusza, na 
podstawie którego nakręcono w Hollywood dość 
głośny w krajach niemieckojęzycznych film pt. 
„Versteckt”. Główne role zagrali Jacqueline Bisset 
i Jürgen Prochnow. Wersja amerykańska nosi tytuł 
Forbidden. Milicka hrabianka za swoją działalność 
na rzecz ratowania obywateli żydowskich ozna-
czona została po wojnie orderem izraelskim 
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 

Ostatnia pani na włościach milickich - 
Elisabeth Maltzan, wywiozła latem 1944 roku 
trójkę swoich dzieci do rodziców, w środkowych 
Niemczech. Po kilku miesiącach ruszyła ofen-
sywa styczniowa Rosjan. 17 stycznia władze 
NSDAP w Miliczu ogłosiły, że żadnej ewakuacji 
nie będzie, po czym same zaczęły się pakować 
i chyłkiem uciekać. Ludność miasta widząc to, 
oraz słysząc głuchą kanonadę zbliżającego 
się frontu, wpadła w panikę. Dwa dni później 
wyruszyła wielka fala uciekinierów z miasta 
i okolic. Zasilili bezładną masą tłumy Niemców 
uchodzących z Wielkopolski. Tego samego dnia 
trzydziestoletnia hrabina obeszła w pośpiechu 
pałac, w ciszy żegnając się z milczącymi ścianami 
komnat. Służbę zwolniła wcześniej. Wsiadła 
do zaparkowanego na dziedzińcu samochodu 
i udała się przepełnioną szosą w kierunku 
Żmigrodu. Za Ścinawą musiała porzucić auto. 
Przesiadła się na wierzchowca. 12 dni trwała jej 
konna podróż w głąb Niemiec przy trzaskającym 
mrozie i świszczącym w uszach wietrze. Przema-
rznięta i śmiertelnie zmęczona mogła wziąć 

Geschenken zu erfreuen.
Dann setzte sich die ganze Familie, zusammen 

mit den Kindermädchen und Gouvernanten, an 
den Tisch. Gewöhnlich gab es das Jahr für Jahr 
das gleiche Menü zum Heiligabend: Karpfen 
auf polnische Art, Pudding, Hasenbraten. 
Außerdem wurde der Brauch gepflegt, dass uns 
unsere Angestellten besuchten. Zuerst betrat 
der Haushofmeister mit den Kammerdienern 
den Salon, dann kam die Hausdame an der 
Spitze ihrer Zimmermädchen. Dann kam Le 
Grand Cuisinier, der Küchenchef, mit seinem in 
makellosem Weiß gekleideten Personal. Den 
Abschluss bildete der Hauptkutscher mit seinen 
Kutschern und Stallknechten. Alle erhielten 
Geschenke und Umschläge mit Geld, die Summe 
entsprach der Stellung in der Hierarchie des 
Dienstpersonals des Schlosses.

Das Schloss in Militsch ist malerisch in dem 
ihn umgebenen Park gelegen. Der Vordergiebel 
geht nach Süden hinaus, so dass an einem 
sonnigen Tag alle Säle, Arbeitszimmer und 
Salons hell waren. Unter der großen Kuppel in 
der Mitte versteckt sich ein sehr hoher, ovaler 
Saal. Hier fanden Konzerte, Karnevalsbälle und 
Familienfeiern statt. Beheizt wurde der Saal mit 
zwei Kaminen. Die Wände waren blau und auf 
dem Gewölbe befanden sich alte Malereien. 
Dabei befand sich ein kleinerer Salon, dessen 
Wände mit zahlreichen Porträts der Kinder 
geschmückt waren - auch mit meinem. Sie 
wurden von jungen Malern gefertigt, die 
mein Vater einlud. Im Parterre befand sich der 
Renaissance-Salon. Er war mit alten und sehr 
wertvollen Wandteppichen geschmückt. Ein 
Stück weiter, unter der westlichen Kuppel, 
befand sich das Marmor-Esszimmer. Im Saal, den 
wir “Museum” nannten, wurde die Sammlung 
wertvoller Musikinstrumente aufbewahrt. Sie 
wurden in speziellen Glasschatullen aufbewahrt. 
Dort waren auch die Fahnenstangen und 
Reste von Standarten vom Beginn des 18. 
Jahrhunderts untergebracht. Während des 
großen Nordischen Kriegs hatte der König von 
Schweden, Karl XII., auf ihnen die Orte für den 
Bau protestantischer Kirchen markiert. Eine 
dieser sechs schlesischen Kirchen entstand 
genau in Militsch. In den Krypten jener Gnaden-
kirche ruhen Generationen von Maltzan. 
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Im Jahr 1944 war ich zum letzten Mal in 
Militsch. Als ich die Lage an der Front sah, 
hatte ich keine Illusionen. Die Russen konnten 
nicht aufgehalten werden, nach Berlin 
einzumarschieren. Damals beschloss ich, zum 
Frühlingsbeginn noch ein Mal in das Land 
meiner Kindheit zurückzukehren und von 
meinem Elternhaus Abschied zu nehmen. Bei 
meiner Ankunft im Schloss begrüßten mich: 
Elisabeth, die Witwe meines einzigen Bruders, 
und meine Schwester, die gerade zu Gast war, 
Witwe des Feldmarschalls Reichenau.

Alix und Christine, die Tochter von Elisabeth, 
jagten laut und fröhlich auf den Korridoren 
des Schlosses Mortimer hinterher, der auf dem 
Dreirad herumtollte. Am nächsten Morgen 
brach ich bei Morgengrauen auf. Ich beschloss, 
die Umgebung zu begehen. Während ich die 
kühle und feuchte Luft des Frühlingsmorgens 
einatmete, begann ich einen Spaziergang durch 
den Park. Ich ging über die kleine Brücke über 
den Mühlengraben. Hier hatte ich als Kind 
versucht, meinen Bruder zu ertränken, um 
ihm gerechte Strafe zukommen zu lassen. Ich 

w ramiona swoje dzieci dopiero 1 lutego. 
Milicki pałac Maltzanów, perła neoklasycyz-

mu, jest doskonale utrzymany. Od 1963 roku 
stanowi siedzibę Technikum Leśnego i podlega 
Ministerstwu Ochrony Środowiska. Wiele innych  
siedzib magnackich nie dotrwało do naszych 
czasów, uległy zniszczeniu - jak pałace Schö-
naichów w Siedlisku, Reichenbachów w Goszczu, 
Hatzfeldtów w Żmigrodzie i Wrocławiu.

Stara legenda wiąże istnienie siedziby Maltza-
nów z historią naszyjnika z pereł. Ewa Maltzan 
otrzymała go przed wiekami od tajemniczego 
karła z podziemnej krainy. Przepowiedział on, 
że te niezwykłe perły będą chronić pałac przed 
zniszczeniem i pożarem, pod warunkiem, iż po 
wsze czasy zostaną w Miliczu. Miliccy hrabiowie 
przestrzegali przepowiedni i zaczarowany 
naszyjnik pozostawał w ich rodowej siedzibie. 
Pałac zachował się do dziś, więc pewnie 
i sznur pereł znajduje się gdzieś w podziemiach 
milickiego zamku.

  Dawna plebania przy Kościele Łaski / Altes Pfarramt (fot. Arch. FF.)
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fand mich in dem weitläufigen, wunderschön 
instand gehaltenen Park wieder. Er wurde von 
zahlreichen großen Teichen durchschnitten, 
deren Wasseroberflächen glänzten. Von 
den Erdhaufen, die übrig geblieben waren, 
nachdem sie ausgehoben und vertieft wurden, 
wurde vor langer Zeit im Park ein recht 
großer Hügel aufgeschüttet. Die Nadelbäume 
verströmten ein frisches Aroma. An den übrigen 
Bäumen hingen schon grünliche Knospen. 
Am schönsten allerdings waren die großen 
Rhododendron-Sträucher, die den Pfaden 
Schatten spendeten. Sie hatten Knospen so groß 
wie eine Kinderfaust. Sie standen kurz davor, 
aufzublühen. Rhododendron, Azaleensträucher 
und Goldregen wuchsen überall rund herum.

Mit langsamen Schritten ging ich hinaus 
auf die Chaussee und erreichte nach wenigen 
Minuten das umzäunte Gelände, das mit 
Bäumen zugewachsen war, wo mein Vater sich 
in einem Grabmal beisetzen ließ, das schon zu 
seinen Lebzeiten gebaut wurde. Dort wurde 
nach ihrem Tode auch meine Mutter beigesetzt. 
Der Gedenkstein entstand aus dem in der Region 
oft vorkommenden geschlagenem Eisenerz, das 
vor Jahrhunderten zum Gießen von Eisenerz 
gedient hatte. Nach dem Krieg erfuhr ich, dass 
die Russen nach der Eroberung von Militsch die 
Krypta geöffnet und sich ein unmenschliches 
und abstoßendes Vergnügen bereitet hatten. 
Sie nahmen die Sargdeckel ab und verteilten 
die sterblichen Überreste meiner Eltern in der 
Umgebung.

Nach einem längeren Verweilen schloss ich 
das alte, schmiedeeiserne Tor, das mein Vater 
einst aus Italien mitgebracht hatte. Ich ging 
weiter. Auf ging auf dem Weg zurück, der durch 
eine Jahrhunderte alte, dunkle Allee führte. 
Auf beiden Seiten wuchsen große, alte Eichen. 
Ich ging an den riesigen Torpfosten vorbei, 
die auch aus Eisenerz gebaut worden waren. 
In meiner Kindheit diente uns die Allee zum 
Streiche machen und spielen. Sie führte direkt 
zum Schloss. So sah mein letzter Spaziergang in 
meiner Heimat aus. Ich bin hoch erfreut über die 
Tatsache, dass das Schloss meiner Familie nicht 
das traurige Schicksal so vieler anderer Objekte 
in Schlesien geteilt hat, und bis heute steht und 
gut instandgehalten wird, […]

Maria Maltzan beschrieb ihr Leben in ihrem  

Buch mit dem Titel Schlage die Trommel und  
fürchte dich nicht. Ein Teil davon ist den Kontakten  
zu Widerstandsgruppen und ihrer Tätigkeit 
in der Widerstandsbewegung gewidmet. Ein 
großer Abschnitt erzählt von der Zeit, als sie ihr 
Leben riskierte, indem sie den bereits erwähnten 
Hans Hirschel, ihren Freund jüdischer Herkunft, 
in ihrer Wohnung versteckte. Diese Episode 
in ihrem Leben diente als Grundlage für das 
Drehbuch, anhand dessen in Hollywood der 
in den deutschsprachigen Ländern recht 
bekannte Film “Versteckt” gedreht wurde. Die 
Hauptrollen wurde von Jacqueline Bisset und 
Jürgen Prochnow gespielt. Die amerikanische 
Version trägt den Titel Forbidden. Die Militscher 
Gräfin wurde nach dem Krieg für ihren 
Einsatz zur Rettung jüdischer Bürger mit dem 
israelischen Orden “Gerechte unter den Völkern” 
ausgezeichnet. 

Die letzte Herrin der Militscher Güter, Elisabeth 
Maltzan, brachte im Sommer 1944 ihre drei Kinder 
zu ihren Eltern nach Mitteldeutschland. Einige 
Monate später begann die Januar-Offensive 
der Russen. Am 17. Januar 1945 verkündeten 
die NSDAP-Genossen in Militsch, dass es 
keinerlei Evakuierung geben würde, wonach 
sie selbst anfingen, zu packen und heimlich zu 
flüchten. Als die Stadtbevölkerung das sah und 
die stumme Kanonade der näher kommenden 
Front hörte, verfiel sie in Panik. Zwei Tage später 
machte sich eine große Welle von Flüchtlingen 
aus der Stadt und der Umgebung auf den Weg. 
Sie schlossen sich den Massen von Deutschen 
an, die aus Großpolen flüchteten. Am gleichen 
Tag umrundete die dreißigjährige Gräfin eilig 
das Schloss und verabschiedete sich in aller Stille 
mit den schweigenden Wänden der Gemächer. 
Das Dienstpersonal hatte sie zuvor entlassen. 
Sie stieg in das auf dem Hof geparkte Auto 
und begab sich auf der überfüllten Chaussee 
in Richtung Trachenberg. Hinter Steinau an der 
Oder musste sie das Auto zurücklassen. Sie stieg 
auf ein Reitpferd um. Zwölf Tage dauerte ihr 
Ritt ins Reich, bei klirrendem Frost und in den 
Ohren pfeifendem Wind. Durchgefroren und 
völlig erschöpft konnte sie ihre Kinder erst am 1. 
Februar in ihre Armee schließen. 

Das Schloss der Familie Maltzan in Militsch,  
eine Perle des Neoklassizismus, ist in hervorra-
gendem Zustand. Seit 1963 ist es der Sitz eines  
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 Stawy Milickie z lotu ptaka / Militscher Teiche, Luftaufnahme (Fot. Arch. FF.)

Forstwirtschaftlichen Fachgymnasiums und ist 
dem Ministerium für Umweltschutz unterstellt. 
Viele andere Adelssitze haben die Zeiten nicht  
überdauert und wurden zerstört, wie die Schlös-
ser der Schönaich in Carolath, der Reichenbach 
in Goschütz, der Hatzfeldts in Trachenberg und 
Breslau.

Eine alte Legende verbindet die Existenz des  
Sitzes der Familie Maltzan mit der Geschichte  
einer Perlenkette. Eva Maltzan erhielt sie vor  
vielen Jahrhunderten von einem geheimnisvollen  

Zwerg aus einem unterirdischen Land. Er 
prophezeite ihr, dass diese außergewöhnlichen 
Perlen das Schloss vor Zerstörung und Brand 
schützen werden, unter der Bedingung, dass 
sie für alle Zeiten in Militsch bleiben werden. 
Die Grafen von Militsch haben sich an diese 
Prophezeiung gehalten und die verzauberte 
Kette blieb an ihrem Familiensitz. Das Schloss ist 
bis heute erhalten geblieben, also befindet sich 
die Perlenkette irgendwo im Untergrund des 
Schlosses von Militsch.
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 Zmiany ostatniego ćwierćwiecza odcisnęły 
wyraźne piętno na obliczu miasta. Z ośrodka 
drobnego przemysłu terenowego, handlowego 
i usługowego miejscowość stała się centrum 
rekreacyjno – turystycznym. Trasy rowerowe, 
piesze i kajakowe, basen kryty i otwarte kąpielisko  
na Karłowie, zalew rekreacyjny z infrastrukturą 
służącą wypoczynkowi, ciąg rowerowy Sułów 

MILICZ

MILITSCH

7

 Südlich von der Stadt breitet sich das 
Militscher Viertel Carlstadt aus. Damals war es 
noch von Militsch getrennt. Anfang des 19. 
Jahrhunderts gab es hier nur Felder, die zur 
Familie von Maltzan aus Militsch gehörten. 
Joachim Carl von Maltzan war preußischer 
Diplomat. Er wollte Militsch wirtschaftlich ent-
wickeln und gründete deswegen 2 km südlich  

 Stawy Milickie z lotu ptaka / Militscher Teiche, Luftaufnahme (Fot. Arch. UM Milicz)
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– Milicz – Grabownica, punkty do obserwacji 
ptactwa wyraźnie zmieniły wizerunek miasta 
i jego okolic. 

Stawy Milickie, perły w koronie Parku Kraj-
obrazowego Dolina Baryczy, zajmujące się dotąd 
tylko hodowlą ryb, otwarły się na turystów. 
Ruda Sułowska stała się znaczącym centrum 
turystycznym: Hotel Naturum, Gospoda 8 Ryb, 
Centrum Edukacyjno – Turystyczne, łowisko 
wędkarskie z punktem sprzedaży ryb podnoszą 
atrakcyjność zachodniej części gminy. Niezwykłą 
i unikalną atrakcją tu oferowaną jest Fotosafari – 
przejazd wozem konnym przez tereny rezerwatu, 
gdzie obejrzeć można liczne gatunki ptactwa 
wodno-błotnego. 

Miasto posiada ciekawe obiekty kulturowe. 
Pierwszym z nich jest Kościół Łaski, którego 
wieża – będącą najwyższą drewnianą wieżą 
w Polsce jest widoczna z daleka. Świątynia 
ta nosi wezwanie św. Andrzeja Boboli i jest 
jedną z ważniejszych dla historii Śląska budowli 
sakralnych. Na skutek postanowień kończącego 
wojnę 30 – letnią pokoju westfalskiego w 1648 r.,  
śląscy ewangelicy mieli zagwarantowaną ,,wolność 

von der Stadt eine Fabriksiedlung. Sie war eine 
der ersten Siedlungen dieser Art in Schlesien 
und wurde nach dem Vornamen des Gründers 
Carlstadt genannt. Der Graf wollte auch einen 
Kurort schaffen, konnte aber diese Pläne nicht 
verwirklichen. 

Der Bauplan der Siedlung stammt von Leonardo  
Schätzel und wurde 1805-1807 realisiert. In sechs  
Fabrikgebäuden gab es seit 1806 Krempel-
maschinen, mechanische Schafwolle- und Baum- 
wollespinnmaschinen aus London und Triest, 
Leinen-, Tuch-, und Perkalmanufakturen. Die 
Wolle kam aus der Schäferei im Bartschtal. In 
der Spinnerei waren 30 Personen beschäftigt, in 
der Leinenmanufaktur arbeiteten 40 Personen.  
Die Maschinen wurden durch Wasserkraft 
angetrieben. Tuch verkaufte man in Russland, 
Frankfurt an der Oder und Hamburg. Die Manu-
fakturen gingen wegen der Kontinentalsperre 
während der Napoleonischen Kriege Pleite, 
weil die Baumwollelieferungen ausblieben. 
Nach dem Tod des Gründers wurden 1817 alle 
Einrichtungen beseitigt. In den leeren Gebäuden 
entstand zuerst ein Lazarett. Später gründete 

 Rynek milicki / Militsch - Luftaufnahme (Fot. UM Milicz)
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wyznania” ale bez ,,wolności kultu”. Milickie trzy 
kościoły, podobnie jak pozostałe na Śląsku, 
musiały być zwrócone katolikom. Poprawa 
sytuacji ewangelików nastąpiła w 1707 r.  
Wówczas cesarz austriacki Józef I, władający 
również Śląskiem, obawiając się nowej wojny 
z królem Szwecji, Karolem XII, występującym jako 
gwarant praw ewangelików, zawarł z nim nową 
ugodę w Altranstädt. Zobowiązał się do zwrotu 
protestantom śląskim części kościołów i zgodził 
się na budowę nowych sześciu tzw. kościołów 
łaski w Kożuchowie, Żaganiu, Miliczu, Cieszynie, 
Jeleniej Górze i Kamiennej Górze. By ograniczyć 
do nich dostęp zgoda obejmowała wyłącznie 
miejscowości leżące na peryferiach Śląska, 
a same budowle musiały stać poza murami 
miejskimi. W działaniach na rzecz budowy 
ewangelickiego kościoła w Miliczu włączył 
się aktywnie właściciel ordynacji milickiej, 
hrabia Joachim Wilhelm Maltzan. Zobowiązał 
się m.in. do pokrycia części kosztów budowy 
kościoła. Budowla została zaprojektowana przez  
Gottfrieda Hoffmana z Oleśnicy. Wzorowana 
była bezpośrednio na kościele pokoju 
w Świdnicy, z tą różnicą, że posiadała wieżę, 
której w kościołach pokoju nie wolno było 
wznosić. Na wzór świątyni świdnickiej przy 
budowie zastosowano drewnianą konstrukcję 
szkieletową wypełnianą cegłą, tzw. mur pruski. 
Kościołowi nadano wezwanie św. Krzyża, do 
niego nawiązuje także kształt budowli (najlepiej 
widoczny z lotu ptaka). W 1945 r. Kościół 
Łaski został przejęty przez Kościół rzymsko - 
katolicki. Zmieniono wówczas jego wezwanie 
na kanonizowanego tuż przed II wojną światową 
św. Andrzeja Bobolę. W 1994 r. przy kościele 
utworzono samodzielną nową parafię. Wieża 
kościelna liczy dziś 46 m wysokości, zwraca 
uwagę odchylenie od pionu jej górnej części. 
Było ono przyczyną przebudowy i obniżenia 
wieży o 12 m w 1783 r. Z pierwotnego wystroju 
wnętrza kościoła ewangelickiego zachowały się 
jedynie trzy kondygnacje empor (dzięki nim 
w kościele mogło się zmieścić 2000 wiernych). 
Szczególną wartość mają organy zbudowane 
przez Wilhelma Sauera w 1887 r. Kościół 
tworzy architektoniczną całość z budynkami 
dawnej parafii ewangelickiej, również z muru 
pruskiego. To dawna siedziba superintendenta 
i dawna szkoła z 1857 r. Nawiązuje do nich 

man in den ehemaligen Manufakturen eine 
Fabrik für Braunschweiger Wurst. 

Heute findet man in Carlstadt (Karłów) keine 
Spuren der damaligen Manufakturen mehr. Nur 
die Villa des Verwalters, derzeit das Gebäude der 
Oberförsterei, und die Kirche der Heiligen Anna 
stehen noch. 

Die Kapelle der Heiligen Anna stand ursprün-
glich im Wald am Bach zwischen Carlstadt, 
Melochwitz und Kasawe. Seit dem Mittelalter 
war die zum ersten Mal 1505 erwähnte Kapelle 
ein Kultort. Nach der Überlieferung wurde sie 
an der Stelle gebaut, an der die Heilige Hedwig 
auf ihren Ehemann Heinrich den Bärtigen 
gewartet hat, der in dieser Zeit jagte. Besonders 
verehrt wurde ein Stein mit dem Fußabdruck 
der Heiligen Hedwig. Der Legende nach wurde 
zuerst eine Frau geheilt, die zum Grab der 
Heiligen Hedwig gepilgert war. Als Anfang 
des 19. Jahrhunderts die Kapelle stark zerstört 
war, entschloss sich Joachim Carl Maltzan, sie 
wiederaufzubauen, diesmal aber an einem 
anderen Ort. Sie wurde im Jahr 1807 nach 
dem Entwurf von Leonardo Schätzel gebaut 
und der Stein der Heiligen Hedwig vor der 
Kirche eingegraben. Aus der damaligen Kapelle 
stammt die Skulptur der Heiligen Anna Selbdritt. 
In der Krypta der Kirche wollte der Gründer 
von Karlstadt begraben werden, obwohl er 
Protestant war.

In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 
entstand östlich der Kirche ein großer Freizeit- 
und Erholungskomplex mit Schwimmbad 
und Ferienhäusern, das heutige Sport- und 
Erholungszentrum. Karlstadt war früher 
Industriesiedlung, heute ist es Zentrum für 
Sport und Freizei mit Freibad.

Die Strecke zwischen der Kirche der Heiligen 
Anna und der Haltestelle Militsch Schloss beträgt 
2 km. Man kann den Fahrradweg Trzebnicka-
Straße entlang fahren. Die Station Militsch 
Schloss ist eine gute Stelle, um mit dem Fahrrad 
die interessantesten Sehenswürdigkeiten in  
Militsch zu besichtigen. Dazu gehört als 
erstes die Gnadenkirche mit dem höchsten 
Holzturm Polens, heute die katholische 
Pfarrkirche zum Heiligen Andreas Bobola und 
wichtigstes Kirchengebäude in der Geschichte 
Schlesiens, denn mit ihr sind komplizierte 
konfessionelle Beziehungen verbunden. Nach 
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architekturą współczesny budynek 
parafii z lat 90. XX wieku. 

W zespole pałacowo – parkowym,  
przy ul. Kasztelańskiej wznoszą się  
ruiny zamku. Pierwszą murowaną 
budowlę w tym miejscu zbudo-
wano na przełomie XIII/XIV w. dla 
biskupów wrocławskich. W 1339 r.  
zamek stał się przyczyną głoś- 
nego konfliktu między biskupem  
Nankierem a królem czeskim Janem  
Luksemburskim, który zajął to ważne strategicznie 
miejsce, zwane ,,kluczem Królestwa Polskiego”, 
przejmując je bez walki od kasztelana za 
dwie butelki wina. W 1358 r. zamek został 
kupiony przez Piastów oleśnickich, którzy 
warownię rozbudowali, m.in. otaczając ją 
murem i wznosząc trzykondygnacyjną wieżę. 
Od 1494 r. kompleks stał się główną siedzibą 
władców milickiego wolnego państwa stano-
wego Kurzbachów a później Maltzanów. 
W 1616 r. runęła wieża zamkowa, legendy 
wiążą to zdarzenie ze zniszczeniem jednej 
z czarnych pereł, tajemniczego skarbu rodowego 
Maltzanów. Po pożarze w 1797 r. Joachim Carl 
Maltzan przeniósł się do nowo zbudowanego 
pałacu, w zamku mieściły się jeszcze przez 

dem Westfälischen Frieden (1648), der 
den Dreißigjährigen Krieg beendete, 
hatten die schlesischen Protestanten 
zwar das Recht auf Religionsfreiheit, 
aber keine Kultusfreiheit. Die drei 
Kirchen in Militsch, so wie die anderen  
in Schlesien, mussten den Katholiken 
zurückgegeben werden. Die Protestan-
ten durften für sich drei Kirchen bauen,  
so genannte Friedenskirchen. Zwei von 
ihnen stehen bis heute in Schweidnitz 

(Świdnica) und Jauer (Jawor) und beide wurden 
in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes 
aufgenommen. Der in Schlesien herrschende 
österreichische Kaiser Joseph I. hatte Angst vor  
einem Krieg mit Karl XII. von Schweden und  
schloss deshalb die Konvention von Altranstädt.  
Seit dieser Zeit (1707) hat sich die Situation 
der Protestanten verbessert. Den schlesischen 
Protestanten wurden teilweise Kirchen zurück-
gegeben und man stimmte dem Bau von sechs 
Kirchen, sog. Gnadenkirchen, in Freystadt, 
Sagan, Militsch, Teschen, Hirschberg und 
Landeshut zu.

Der Graf Joachim Wilhelm von Maltzan hat 
sich sehr für den Kirchenbau in Militsch ein-
gesetzt. Dafür spendete er eine große Summe,  

 Pieczęć z herbem Milicza 
Stempel mit Wappen von Militsch

(Fot. Arch. M. Metzler)

 Pałac w Miliczu / Schloss Militsch (Fot. Ł. Gościniak)
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pewien czas przędzalnia sukna, teatr i więzienie, 
aż opuszczony ostatecznie w połowie XIX w. 
popadł w ruinę. Detale architektoniczne ze 
starego zamku zostały wmurowane w ściany 
dziedzińca herbowego pałacu. 

Nowy pałac został wzniesiony według 
planów Karla Gottfrieda Geisslera w stylu kla-
sycystycznym. Joachim Carl był blisko związany 
z dworem pruskim w Berlinie, stąd czerpanie 
z tamtejszych wzorców i wydłużony budynek 
z kopułą pośrodku, nawiązujący wyraźnie 
do Sanssouci i Neues Palais w Poczdamie. 
Kopuła kryje owalną salę balową z jońskimi 
półkolumnami i wielkimi oknami wychodzącymi 
wprost na deptak spacerowy i park. W 1813 r.  
w pałacu gościł car Aleksander I, podążając 
na spotkanie z królem pruskim w Żmigrodzie, 
by zawrzeć układ antynapoleoński. Na cześć 
zwycięstwa wzniesiono wówczas z rudy 
darniowej w formie łuku triumfalnego Bramę 
Pokoju, zwieńczoną rzeźbą lwa (częściowo 
rozebrana w latach 70. XX w.). Dzięki pokaźnemu 
spadkowi jaki uzyskał po śmierci ciotki, 
Lady Forester w 1905 r., Andreas Maltzan 
rozbudował pałac o nowe skrzydło – dom 
zajezdny – a jako mecenas sztuki ozdobił pałac 
kopiami rzeźb antycznych sprowadzonymi 
z Włoch oraz rzeźbami secesyjnymi: młodego 
myśliwego, autorstwa Karola Pipera z 1909 r. 
oraz fontanną głośnej berlińskiej rzeźbiarki 
Kornelii Paczka – Wagner. Dziś w pałacu mieści 
się Technikum Leśne, natomiast w bocznej 
oficynie Izba Regionalna Doliny Baryczy. 
Rozległy sentymentalno – romantyczny park 
otaczający pałac, o łącznej powierzchni ok. 50 ha,  
został założony z polecenia Joachima Carla ok. 
1800 roku. Hrabia ten pełniąc wcześniej funkcję 
posła na dwór króla angielskiego przywiózł 
ze sobą modę na nowy sposób urządzania 
ogrodów i założył pierwszy na Śląsku park 
w stylu angielskim, czyli upodobniony do 
naturalnego lasu, z widokowymi polanami 
i rozlewiskami Młynówki Milickiej. Występuje tu 
do dziś szereg gatunków drzew egzotycznych. 
Do najciekawszych należy cypryśnik błotny, 
skrzydłorzech kaukaski, buk pospolity odmiany 
purpurowej, choina kanadyjska oraz żywotnik 
olbrzymi. W okolicach pałacu i nad rzeką Młynówką 
rosną stare krzewy rododendronów, głównie 
różanecznika fioletowego i jego odmian. 

die deshalb so hoch war, weil man stattliche 
Zuwendungen für die Kaisergnade und an 
Beamte zahlen musste. Am 16. April 1709 begann 
man, das Grundstück auszumessen. Im Herbst 
war bereits die Balkenkonstruktion fertig. Das 
Kirchengebäude gestaltete Gottfried Hoffman 
aus Oels. Die Fachwerkkirche nannte man die 
Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz, weil sich 
die Form des Kirchengebäudes auf das Kreuz 
bezieht. Im Jahr 1945 übernahm die katholische 
Kirche das Kirchengebäude und seit 1994 
dient sie als Pfarrkirche zum Heiligen Andreas 
Bobola. Der Kirchturm ist 46 Meter hoch. Im 
Innenraum gibt es drei Emporenstockwerke und 
deswegen Platz für 2000 Kirchgänger. Die im 
Jahr 1887 von Wilhelm Sauer konstruierte Orgel 
beeindruckt die Kirchenbesucher immer wieder. 

Die Parkowa-Strasse führt zum Schloss und 
in den Schlosspark. Von der Kasztelańska-
Straße aus sieht man die Schlossruine. Das 
erste gemauerte Gebäude entstand im 13./14. 
Jahrhundert für die Bischöfe aus Breslau. Im 
Jahr 1339 kam es wegen des Schlosses zum 
Konflikt zwischen Bischof Nankier und Johann 
von Luxemburg, König von Böhmen. Dieser 
konnte das Schloss ohne Kampf für zwei 
Flaschen Wein übernehmen. Das Schloss wurde 
im Jahr 1358 von Piasten aus Oels gekauft. Sie 
bauten die Festung aus, errichteten u.a. die 
Mauer und den dreistöckigen Turm. Seit 1494 
wurde das Schloss nacheinander Sitz der Freien 
Standesherrschaft  der Familien von Kurzbach 
und Maltzan. Mit dem Ereignis, dass im Jahr 1616 
eine Person vom Turm stürzte, ist die Legende 
von einer schwarzen Perle verbunden, einem 
geheimnisvollen Schatz der Familie Maltzan. 
Nach dem Brand im Jahr 1797 setzte sich 
Joachim Carl Maltzan im neu gebauten Schloss 
fest. Das Schloss beherbergte für kurze Zeit auch 
noch Tuchspinnerei, Theater und Gefängnis. In 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfiel 
es zur Ruine. 

Etwas südlich von der Ruine ließ Graf Joachim 
Carl von Maltzan 1797/98 durch Carl Gottfried 
Geissler das Neue Schloss im klassizistischen 
Stil erbauen. Joachim Carl war eng mit dem 
preußischen Hof in Berlin verbunden, deswegen 
bezieht sich der Stil auf das Schloss Sanssouci 
und das Neue Palais in Potsdam. Unter der 
auffälligen Kuppel befindet sich der Ballsaal 
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Znajduje się tu też kilka gandawskich odmian 
barwnych azalii pontyjskiej. Ogółem w parku 
stwierdzono występowanie blisko 80 gatunków 
i odmian drzew i krzewów. Z licznych niegdyś 
budowli parkowych pozostały m.in. ruiny 
grobowca w stylu ,,rzymskim” przy zamku. 
Według legendy kryją one wejście do tunelu, 
w którym zostali żywcem zamurowani zabójcy 
Jadwigi Zarembianki, siostrzenicy kasztelana 
z XIII w. Założenie rynku w Miliczu wiąże się 
z nową lokacją miasta. Wytyczono wówczas 
plac na planie zbliżonym do kwadratu. Rozmiary 
rynku, jednego z większych na Śląsku, wskazują 
na znaczną rangę jaką przypisywano wówczas 
miastu. Założono je na planie owalu, z parami 
ulic wychodzącymi na północ i południe, zbiega-
jącymi się przy bramach miejskich. Wiadomo 
także, że w dokumencie Konrada oleśnickiego 
z 10 lutego 1323 r. Milicz został po raz pierwszy 
nazwany miastem. 

Co najmniej od XVII w. na środku rynku stał 
ratusz. Ostatnią budowlę wniesiono w 1851 r. 
Na jego wieży umieszczono zegar ze starszego 
ratusza z 1720 r. Wewnątrz mieścił się magistrat, 
sąd grodzki i główny odwach wojskowy z aresz-
tem. Budynek został spalony 22 stycznia 1945 
przez wojska Armii Radzieckiej. Jego położenie 
jest dziś zaznaczone na rynkowym bruku, w planach 
jest odbudowa ratusza. Stojący na środku placu 

mit Halbsäulen und einem großen Fenster mit 
Aussicht auf den Schlosspark. Im Jahr 1813 
besuchte Zar Alexander I. das Schloss auf dem 
Weg zum Treffen mit dem preußischen König in 
Trachenberg, als es um eine Vereinbarung gegen 
Napoleon ging. Zu Ehren des Sieges wurde das 
Friedenstor mit dem Löwen errichtet. Andreas 
Maltzan erbte (1905) nach dem Tod seiner Tante 
Lady Forester ihren Besitz. Das ermöglichte 
ihm den Ausbau des Schlosses. Er ließ auch das 
Schloss mit Kopien von antiken Skulpturen aus 
Italien und Skulpturen im Jugendstil wie 1909 
mit der Statue „Der junge Jäger“ von Karol Piper 
und einem Brunnen der Berliner Bildhauerin 
Kornelia Paczka-Wagner schmücken. Heute wird 
das Schloss als Forstwirtschaftliches Technikum 
genutzt. Der Schlosspark war vor 1800 der erste 
und einzige Englische Garten in Schlesien. Er 
umfasst ca. 50 ha. und wurde von Graf Joachim 
Carl angelegt, der früher in England war und 
deshalb den Park im englischen Stil einrichten 
ließ. Es gibt hier heute noch viele exotische 
Baumarten. Zu den interessantesten gehören 
Echte Sumpfzypresse, Kaukasische Flügelnuss, 
Rotbuche, Kanadische Hemlocktanne und 
Riesen-Lebensbaum. Um das Schloss herum 
und am Mühlgraben wachsen verschiedene 
Rhododendron-Arten. Im Park kommen circa 
80 Arten vor. 

 Kościół katolicki św. Michała Archanioła / Katholische Kirche (Fot. I. Kowalski)
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 Stawy z lotu ptaka 
   Teiche, Luftaufnahme 
  (Fot. Arch. UM Milicz)
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budynek został wzniesiony w połowie XIX w. na 
miejscu dawnych kramów rynkowych i mieścił 
Aptekę pod Orłem – dziś Bank PKO. 

Z północno–wschodniego narożnika rynku 
dotrzemy ul. Kościelną do kościoła św. Michała 
Archanioła. Początki pierwszej świątyni chrześ-
cijańskiej na terenie Milicza sięgają zapewne już 
XI w. Powstał wówczas kościół św. Wojciecha. 
Podobnie jak we Wrocławiu i Niemczy były one 
związane ze szlakiem pielgrzymim prowadzącym 
do grobu świętego, do Gniezna. Pierwsza pisana 
o nim wzmianka pochodzi z 1223 r. Lokalizacja 
kościoła jest starsza od samego miasta, którego 
rynek i regularnie wychodzące z niego ulice 
wytyczono zapewne dopiero podczas lokacji na 
przełomie XIII i XIV w. 

Odbudowany został w 1468 r., z tego za-
pewne okresu pochodzi najstarsza zachowana 
murowana część kościoła: dawne prezbiterium 
z gotyckim oknem, w XIX w. zmienione na 
domek loretański, a obecnie pełniące funkcję 
kaplicy zmarłych. Z owego kościoła pozostała do 
naszych czasów również kamienna chrzcielnica 
z wyrytymi datami 1515 i 1567, dziś znajdująca się 
przed ołtarzem. Ze względu na zły stan świątyni 
została ona rozebrana w 1817 r. (z wyjątkiem 
prezbiterium) i na jej miejscu wzniesiono nowy 
kościół klasycystyczny. Nowatorski, jak się 
okazało, projekt wywołał wiele kontrowersji, jako 

 Rynek w Miliczu / Markt in Militsch (Fot. Ł. Gościniak)

Die Entstehung des Marktplatzes 1321 ist 
mit der neuen Ortsbestimmung der Stadt 
verbunden. Er war fast quadratisch angelegt und 
damals im Vergleich mit anderen in Schlesien 
groß. Das zeigt, dass die Stadt eine bedeutende 
Rolle spielte. Durch die Stadt, genauer über den 
Marktplatz, führte seit dem Mittelalter bis in die 
90er Jahre des 20. Jahrhunderts der wichtige 
Verkehrsweg von Breslau nach Großpolen. Das 
Datum der Ansiedlung der Stadt steht in der 
Arbeit „Beiträge zur Rechts-, Siedlungs- und 
Wirtschaftsgeschichte des Kreises Militsch bis 
zum Jahre 1648” von Josef Gottschalk (Breslau 
1930). Die Urkunde von der Ansiedlung der 
Stadt wurde beim Brand des Rathauses im 
Januar 1945 vernichtet. In der Urkunde des 
Konrad Oels vom 10. Februar 1323 wurde 
Militsch zum ersten Mal Stadt genannt. Die 
erste Besiedlung dürfte im 11. Jahrhundert 
erfolgt sein. Ab dem 14. Jahrhundert verlor die 
Stadt an Bedeutung. Reisende aus Breslau nach 
Thorn begannen die andere Strecke, die Via 
Nova durch Groß Wartenberg und Schildberg, 
zu nutzen und umgingen Militsch. Seit etwa 
dem 17. Jahrhundert stand im Zentrum ein 
Rathaus. Das letzte Gebäude wurde 1851 
erbaut. Am Turm brachte man die Uhr des alten 
Rathauses von 1720 an. Im Gebäude befanden 
sich der Magistrat, das Amtsgericht und die 
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że za mało proboszczowi i wiernym przypominał 
w wyglądzie świątynię. Nową budowlę, bez  
wieży, wzniesiono w formie Palladia, w formie  
typowej dla klasycystycznych pałaców. Wewnątrz  
kościoła znajduje się, pochodzący jeszcze 
z poprzedniej świątyni, późnobarokowy ołtarz 
oraz XVIII–wieczne rzeźby św. Piotra i Pawła, 
św. Katarzyny i św. Barbary. Znajdująca się 
wewnątrz empora, nietypowa dla kościołów 
katolickich, to wpływ licznych w okolicy świątyń 
ewangelickich. Budowla zawsze pełniła funkcję 
katolickiego kościoła parafialnego. Jeszcze jedna  
świątynia, która znajdowała się w obrębie milic-
kich murów miejskich to dawna synagoga, znaj-
dująca się w pobliżu dawnej Bramy Wrocławskiej,  

Hauptwache mit dem Arrest. Am 22. Januar 1945 
wurde das Gebäude eine von drei Stellen des 
deutschen Widerstandes, den 16-jährige eines 
Trupps vom Reichsarbeitsdienst (RAD) leisteten. 
Das Gebäude wurde von der Roten Armee 
verbrannt und das heute im Zentrum stehende 
Gebäude stammt aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Nordöstlich vom Markt sieht 
man die Kirche zum Heiligen Michael. Die 
Kirche wurde 1468 neu gebaut. Wahrscheinlich 
stammt aus dieser Zeit auch der älteste Teil der 
Kirche, das Presbyterium mit dem gotischen 
Fenster, das im 19. Jahrhundert in ein „Heiliges 
Haus von Loreto“ umgebaut wurde und derzeit 
Kapelle für die Verstorbenen ist. Aus damaliger 

 Urząd Miejski w Miliczu / Im Hintergrund Stadtamt Militsch (Fot. Ł. Gościniak)

 Kościół św. Anny w Karłowie 
 Katholische Kirche in Karlstadt (Fot. I. Kowalski)

 Koszary w Miliczu / Richthofenkaserne in Militsch (Fot. I. Kowalski)
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w budynku przy ul. Garncarskiej 8/10, wznie-
sionym w 1827 r. na pogorzelisku. W domu tym  
mieściła się też łaźnia rytualna i pomieszczenie 
do nauki. Żydzi przybyli do Milicza w XVII w.  
po potopie szwedzkim. Zawsze stanowili odrę-
bną społeczność, posiadali swój cmentarz (dziś  
nieistniejący), założyli go w 1818 r. w pobliżu  
folwarku zamkowego. 

W mieście funkcjonują trzy szkoły średnie: 
I Liceum Ogólnokształcące (budynek z 1928 r.), 
Technikum Leśne (w kompleksie pałacowym 
Maltzanów) oraz Zespół Szkół im. T. Kościuszki. 
Wszystkie przeszły renowację i prezentują się 
okazale. 

Kreatywny Ośrodek Multifunkcyjny to 
idealne miejsce do startu w Dolinę Baryczy. 
Lokalizacja przy wjeździe do miasta jest wygodna  
dla turystów odwiedzających Dolinę Baryczy, 
którzy mogą na terenie obiektu zostawić samo- 
chód, w punkcie informacyjnym KOM otrzymać  
pakiet materiałów informacyjnych o atrakcjach  
regionu, a w kawiarni skosztować różnorodnych  
specjałów. KOM leży przy malowniczej ścieżce  
rowerowej „Kolej na Rower” (Sułów – Milicz  
– Grabownica), biegnącej  szlakiem dawnej kolejki  
wąskotorowej. Prawdziwą gratką dla turystów jest  

 Trasa rowerowa  - Milicz / Radweg in Militsch (Fot. Ł. Gościniak)

Zeit blieb noch das Taufbecken aus Stein 
mit den zwei Daten 1515 und 1567 erhalten, 
das bis heute vor dem Altar steht. Wegen des 
schlechten technischen Zustandes wurde 
1817 die Kirche (außer dem Presbyterium) 
abgetragen und eine neue im klassizistischen 
Stil erbaut. Der innovative Bau hat aber dem 
Pfarrer und der Gemeinde nicht gefallen, weil 
es einem Gotteshaus nicht ähnlich war. Die 
neue Kirche hatte keinen Turm und die typische 
Form eines Schlosses im klassizistischen Stil. 
In der Kirche steht noch der spätbarocke Altar 
aus dem früheren Gotteshaus und aus dem 18. 
Jahrhundert stammen die Skulpturen von St. 
Peter und Paul, St. Catherine und St. Barbara. 
Es gab noch ein Gotteshaus, das sich in der 
Umgebung der Stadtmauer befand. Das war 
die Synagoge in der Garncarska-Straße 8/10 
in der Nähe vom Breslauer Tor, die 1827 an der 
Brandstelle erbaut wurde. Dort gab es auch ein 
rituelles Tauchbad und einen Unterrichtsraum. 
Die Juden kamen im 17. Jahrhundert nach 
Militsch. Sie blieben immer eine separate Gruppe 
und hatten ab 1818 auch einen eigenen, neben 
dem Schlossgut angelegten Friedhof, den es 
aber heute nicht mehr gibt.
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Komnata Bombki – muzealna ekspozycja ponad  
6000 wzorów ozdób choinkowych i Galeria  
Druha Bolka – Lodołamacza 2009 zawierająca   
dokumentację, puchary odznaczenia, fotografie,  
a także specjalnie przystosowany sprzęt sportowy,  
którego używał Bolesław Zajiczek, wybitny Milicki  
sportowiec i społecznik. Koneserów sztuki i designu 
przyciąga adaptacja i wystrój industrialnego 
budynku z drugiej połowy XX wieku. W 2013 
roku KOM znalazł się w pierwszej trójce finalistów 
prestiżowego festiwalu architektury Dofa’13 
w kategorii Wnętrze & Design. Ogólnopolskim 
liderem opieki nad niepełnosprawnymi jest 
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych prowadzące przedszkole, 
gabinety terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz 
warsztaty zajęciowe dla dzieci i dorosłych. 
W mieście funkcjonuje basen kryty Milicka Fala 
a także otwarte kąpielisko na Karłowie. 

 Trasa rowerowa - przystanek Milicz-Zamek / Radweg in Militsch, Haltestelle Militsch-Schossvorwerk (Fot. Ł. Gościniak)
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 Basen na Karłowie / Bad bei Militsch (Fot. Ł. Gościniak)
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  Kompleks Edukacyjny Dom Drzewa w Walkowej k. Milicza
 Edu-Komplex bei Militsch (Fot. Ł. Gościniak)  Koniki polskie na Ostoi / Pferde in Ostaoja bei Militsch (Fot. Ł. Gościniak)

Die Militscher Altstadt umfließt der Mühl-
graben, ein südlicher Arm der Bartsch, der zum 
wichtigen Teil des Wassersystems im Bartschtal 
gehört. Der Mühlgraben beginnt am Wehr 
Schlabitz, war Antriebskraft für die Mühle 
und füllte die Teiche im Park von Militsch. Der 
Mühlgraben spielt auch eine große Rolle für die 
Fischteiche. Der Militscher Mühlgraben kann auch 
mit Paddelbooten befahren werden. Man sollte 
aber beachten, dass diese Paddeltour anstre- 
ngend ist, weil man die Boote oft tragen muss.

 Zalew w Miliczu / Stadtteich in Militsch (Fot. Ł. Gościniak)
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 Plaża przy zalewie / Strand am Stadtteich (Fot. Ł. Gościniak)
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 Basen kryty w Miliczu / Hallenbad in Militsch (Fot. Ł. Gościniak)
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 Spływ kajakowy na Baryczy / Paddeltour auf dem Bartsch (Fot. Ł. Gościniak)

 Zalew wieczorem / Stadtteich am Abend (Fot. Ł. Gościniak)
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 Krośnice wymieniane są w dokumentach 
z XIV w. jako Kraśnice (prawdopodobnie od 
słowa krasny - piękny lub krasić - zdobić). 
Nazwa wywodzi się z podania ludowego, które 
mówi, że na terenie dzisiejszych Krośnic istniała 
Kraina Róż. W tym baśniowym świe cie stał 
Różany Pałac, którego zdobienia na kolumnach, 

KROŚNICE

KRASCHNITZ

8

 Kraschnitz ist in den Dokumenten aus 
dem 16. Jahrhundert als Krasnice erwähnt 
(wahrscheinlich nach dem Wort „krasny” - schön 
oder „krasic” - zieren). Der Name stammt aus 
der Volkssage, die erzählt, daß auf dem Gebiet 
des heutigen Ortes ein Rosenland existierte. In 
diesem Fabelland stand ein Rosenpalast, dessen 

 Urząd Gminy, dawny pałac Recke-Volmersteinów / Gemeindeamt, eh.  Schloss der Fam. Recke-Volmerstein (fot. I. Kowalski)
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 Adelberdt i Mathilde von der Recke-Volmerstein (Fot. Arch. Recke)

balustra dach i sufitach wykonane były na kształt 
pąków róż. W 1609 r. Krośnice wzmiankowane 
są jako wieś należąca do rycerza Postolskiego, 
a w 1700 r. do Ernesta Gotfryda von Berge. 
Raport z kościelnej i szkolnej wizytacji, która 
miała miejsce we wrześniu 1778 r. wspomina, że 
do szkoły w Krośnicach uczęszczało 57 dzieci. Ich 
nauczycielem był Jan Henryk Guhl. 

Miejscowość położona jest malowniczo pośród 
lasów i stawów hodowlanych. W 1847 r. osiedlił się 
tu przybyły z Westfalii szlachcic - Adelberdt von  
der Recke-Volmerstein (1791-1878). 28 sierpnia 
1860 r. założył Deutschen-Samariter-Ordens-
Stift, fundację, która dała początek lecznicy 
dla chorych umysłowo, nieuleczalnie chorych 
dzieci, ślepych i sparaliżowanych. Statut określał 
fundację jako organizację dobroczynną, 
której dochody miały się opierać o darowizny, 
zapisy spadkowe i dobrowolne datki. Pośród 
dobroczyńców zakładu leczniczego znalazły 
się największe nazwiska XIX-wiecznej Europy: 
cesarz Napoleon III, król Prus - Wilhelm I, książę  
Fryderyk - następca tronu Holandii, Wielki Książę  
Meklemburgii i Szwerin, a także generalicja, 
ministrowie i dyplomaci. W księgach rachun-
kowych krośnickiego szpitala figurują też naz-
wiska śląskich arystokratów, książę Hatzfeldt 

Verzierungen auf den Säulen, Balustraden und 
Decken in Form von Rosenknospen ausgeführt 
waren. 1609 wurde Kraschnitz erwähnt als ein 
Dorf, das dem Ritter Postolski und im Jahre 1700 
Ernst Gottfried von Berge gehörte. Die Kirchen- 
und Schulvisitation, die im September 1778 
stattfand, erwähnt, daß die Schule in Kraschnitz 
57 Kinder besuchten. Ihr Lehrer war Johann 
Heinrich Guhl.

Der Ort ist malerisch gelegen, unter den 
Wäldern und Zuchtteichen. 1847 siedelte sich 
hier ein aus Westfalen gekommener Adeliger 
- Adelberdt von der Recke-Volmerstein - an 
(1791-1878). Am 28. August 1860 gründete 
er das Deutsche-Samariter-Ordensstift, eine 
Stiftung, die den Grund legte zur Entstehung der 
Heilanstalt für geisteskranke, unheilbare, blinde 
und gelähmte Kinder. Ihr Statut bestimmte eine 
Wohltätigkeitsorganisation, deren Einkommen 
sich auf Schenkungen, Vermächtnissen und 
freiwilligen Gaben stützen sollte. Unter den 
Wohltätern der Heilanstalt waren die größten 
Namen Europas des 19. Jahrhunderts: der 
Kaiser Napoleon III., der König von Preußen 
Wilhelm I., der Herzog Friedrich der Thronfol-
ger der Niederlande, der Großherzog von 
Mecklenburg- Schwerin und Generale, Minister 
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ze Żmigrodu, hrabina Henckel-Donnersmarck, 
hrabia Schaffgotsch, baronówna Richthofen, 
hrabia Reichenbach z Goszcza, hrabia Schweinitz 
z Sułowa, hrabia Maltzan z Milicza i wielu 
innych. Personel lecznicy stanowili diakoni 
i diakonise, bracia i siostry miłosierdzia wyznania 
protestanckieg. Na potrzeby zespołu szpitalnego 

und Diplomaten. In den Rechnungsbüchern des 
Krankenhauses in Kraschnitz stehen auch die 
Namen der schlesischen Aristokraten, die diese 
in Liebe gegründete Stiftung unterstützten: 
der Fürst Hatzfeldt aus Trachenberg, die Gräfin 
Henckel-Donnersmarck, der Graf Schaffgotsch, 
die Baronesse Richthofen, der Graf Reichenbach 

  Lecznica dla dzieci / Kinderheim (fot. Archiv. Recke)

 Krośnice, l. 30. XX w.  / Kraschnitz Ring, 1930 (fot. Archiv. Recke)
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pracowało duże gospodarstwo rolne, a także 
ogrodnictwo, powiększone później o plantacje 
owocowo-warzywne. W trakcie rozbudowy 
powstał szpital, dwa oddziały zakaźne i pawi- 
lony dla chorych na gruźlicę. Zbudowano 
z czasem żłobek, przedszkole i schronisko dla 
młodzieży. Budynek, w którym dziś mieści się 
szkoła podstawowa w Krośnicach, ufundowała 
z własnych środków hrabina Reichenbach 
z Goszcza. Lecznica krośnicka zbudowana została  
na wzór podobnego zakładu położonego w Bethel 
kolo Bielefeld. W 1930 r. kompleks rozrósł się 
do trzech zespołów szpitalnych złożonych aż 
z 30 budynków. W końcu lat trzydziestych XX w. 
Krośnice liczyły 2150 mieszkańców. Jednym 
z najatrakcyjniejszych obiektów miejscowości 
jest dawny pałac (ok.1895) założycieli fundacji - 
hrabiów von der Recke-Volmerstein. 

Gmina Krośnice położona jest na terenie 
Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, wśród 
największego skupiska stawów oraz wielkich 
połaci lasów. Stanowi wymarzone miejsce 
dla ornitologów, rowerzystów, kajakarzy oraz 
turystów pragnących odpocząć od zgiełku 
miasta wśród dzikiej, nieskażonej przyrody. 

Na terenie gminy mieści się nowoczesny 
kompleks sportowo-rekreacyjny, na który składa-
ją się otwarte obiekty sportowe: korty tenisowe,  
boiska do koszykówki i siatkówki. Obiekty do 

aus Goschütz, der Graf Schweinitz aus Sulau, der 
Graf Maltzan aus Militsch und viele andere.

Der letztgenannte war auch Mitglied des 
Vorstandes des Stiftes zusammen mit den 
Brüdern von der Recke-Volmerstein: Konstantin 
und Leopold, mit dem Grafen von Stosch - dem 
Landrat des Militsch-Trachenberger Kreises.

Das Personal der Heilanstalt bildeten Diakone 
und Diakonissinnen, barmherzige Schwester 
und Brüder protestantischer Konfession. Alle 

 Kościół w Wierzchowicach / Eh. ev. Kirche in Hochweiler (fot. I. Kowalski)

 Krośnice przed 1939 r. tzw. Diakonenanstalt (budynek diakonów) przy ulicy Kolejowej, dziś nieistniejący, na jego miejscu znajduje się firma Art-zbyt
    Kraschnitz bevor 1939, alte Diakonenanstalt
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uprawiania lekkoatletyki oraz profesjonalne sale 
konferencyjne. W ramach kompleksu funkcjo-
nuje schronisko młodzieżowe, wypożyczalnia 
kajaków, rowerów, lornetek i sprzętu sportowego. 

Na terenie gminy znajdują się cenne zabytki. 
Na wzgórzu górującym nad Wierzchowicami 
wznosi się barokowy kościół, pierwotnie 
protestancki (budowany w latach 1769-1773), 
z przepięknym rokokowym wnętrzem. Na 
pierwszym piętrze na prawo od ołtarza znajduje 
się hrabiowska loża z herbem Reichenbachów 
(budowniczych świątyni). 

Niewątpliwą atrakcją Krośnic jest kolejka 
wąskotorowa zbudowana dla celów turysty-
cznych wokół zagospodarowywanych terenów  
rekreacyjnych między Krośnicami a Wierzcho-
wicami. Kolejka o rozstawie identycznym 
z dawną kolejką milicko – żmigrodzką (750 mm)  
zatacza pętlę o długości ok. 3 km wokół nowo 
zbudowanych stawów rekreacyjnych. Główny 
dworzec i parking znajdują się przy drodze 
wojewódzkiej nr 448 między Krośnicami 
i Wierzchowicami, naprzeciwko stacji paliw 
Moya. Dworzec w swojej architekturze z muru 
pruskiego nawiązuje do głównego budynku 
Wrocławskiej Kolei Dojazdowej, który do tej pory 
zachował się we Wrocławiu, na pl. Staszica. 

Pfleger - bevor sie sich mit dem Pflegen und Lehren 
der Kinder beschäftigen konnten - mußten die 
notwendigen Kenntnisse über die Grundlagen 
der menschlichen Anatomie, Hygiene und im  
Leisten der notwendigen Hilfsleitungen erwerben.

Für die Bedürfnisse des Krankenhauses arbei- 
tete eine große Landwirtschaft, und dann 
auch eine Gärtnerei, die später um Obst- und 
Gemüsepflanzug vergrößert wurde. Während 
der Erweiterung entstand ein Krankenhaus, 
zwei Infektionsabteilungen und ein Pavillon für 
Tuberkulosekranke. Mit der Zeit baute man eine 
Krippe, einen Kindergarten und ein Jugendheim. 
Das Gebäude, in dem sich heute die Grundschule 
befindet, stiftete aus eigenen Mitteln die Gräfin 
von Reichenbach aus Goschütz.

 Lokomotywa parowa / Dampflokomotive (Fot. Arch. UG Krośnice)

  Stacja Krośnice / Bahnhof Kraschnitz (Fot. Arch. UG Krośnice)
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W XIX w. dobra krośnickie nabył wzmian-
kowany wyżej hrabia Adelberdt von der Recke 
- Volmerstein i przeistoczył je z niewielkiej wsi 
w znany nie tylko na Śląsku ośrodek opiekuńczo-
wychowawczy, prowadzony przez Samariter-
Ordens-Stift. Kompleks zabudowań dawnego 
zakładu leczniczego z końca XIX i pocz. XX w., 
mieścił do początku XXI w. Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatrii. Po przeniesieniu szpitala do 
Milicza jeden z jego budynków zaadoptowano 
na schronisko młodzieżowe. W budynku 

Die Heilanstalt in Kraschnitz wurde nach 
dem Muster der ähnlichen Anstalt in Bethel bei 
Bielefeld gebaut. 1930 zählte die Heilanstalt drei 
Krankenhauskomplexe, die aus 30 Gebäuden 
gebildet waren. Ende der 30. Jahre des 20. 
Jahrhunderts zählte Kraschnitz 2150 Bewohner.

Eine Station Kraschnitz gab es nie an der 
Bahnstrecke Militsch-Trachenberg. Auch die 
Schmalspurbahn führte nie dorthin. Es gab 
nur eine Bahnlinie von der Ziegelei bis zur 
Lehmgrube in Wirschkowitz (Wierzchowice). Seit 
2011 ist das aber die einzige Stelle im Bartschtal 
und Niederschlesien, an der es Bahngleise gibt, 
die sogar noch von der Schmalspurbahn benutzt 
werden. Das Stadtamt hatte entschieden, dass 
für Touristen auf 3 km Länge zwischen Kraschnitz 
und Wirschkowitz die Schmalspurbahn wieder 
entsteht. Wenn man mit ihr fährt, kann man 
neu eingerichtete Teichkomplexe bewundern. 
In den letzten Jahren gewann Kraschnitz in 
Niederschlesien an Bedeutung. Der Ort wurde 
im 14. Jahrhundert als Sitz einer Gutsherrschaft 
erstmals erwähnt. 

Im 19. Jahrhundert gründete Adalbert von der  
Recke-Volmerstein  in Kraschnitz ein  Samariter-

  Czarne Stawy - Krośnice / Teiche in Kraschnitz (Fot. W. Łabaczuk)

  Odłowy w Krośnicach / Abfischen in Kraschnitz (fot. I. Kowalski)
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tym mieści się również Galeria Ziemi – małe 
prywatne muzeum mineralogiczne, mające 
w zbiorach również ciekawe okazy znalezione 
na ziemi milickiej. Obiekt jest licznie odwiedzany 
przez grupy, przyjeżdżające tu na zajęcia 
ekologiczne organizowane przez miejscową 
placówkę ekologiczną. W Krośnicach znajduje 
się również spółdzielnia Szklany Świat, ofe-
rująca pokazy produkcji ozdób choinkowych 
jak i lekcje ich zdobienia. Na skraju parku wznosi 
się eklektyczny pałac rodziny von der Recke 
- Volmerstein z ok. 1895 mieszczący Urząd 
Gminy. Sama miejscowość jest dobrym punktem 
wypadowym na Stawy Krośnickie, zwane także 
przez rybaków Czarnymi Stawami (od Czarnego 
Lasu) – malowniczego zespołu stawów rybnych 
położonego wśród lasów z licznymi, rosnącymi 
na groblach dębami – pomnikami przyrody. 
Prowadzi wśród nich atrakcyjna ścieżka przy-
rodnicza. W 2015 r. oddano do użytku Park 
Wodny Krośnicka Przystań, czynny codziennie 
do 22:00. W kompleksie znajdują się sauny, 
jacuzzi, tężnia solankowa, sala fitness oraz 
siłownia. Niecka o długości 25 m jako jedna 
z niewielu w kraju posiada ruchome dno. 

Polskie Górnictwo Nafty i Gazu prowadzi tu  
inwestycję znaczącą - jeden z największych w Euro- 
pie - Podziemny Magazyn Gazu ,,Wierzchowice”. 

Ordensstift für behinderte und kranke Kinder. 
Die Heil- und Pflegeanstalt gehörte bis Anfang 
des 21. Jahrhunderts zum Bezirkskrankenhaus 
für Neuropsychiatrie. Als das Krankenhaus 
nach Militsch verlegt wurde, entstand in einem 
Gebäude eine Jugendherberge. Dort befindet 
sich auch der Ausstellungsraum eines kleinen 
privaten Mineralogiemuseums. Es besitzt 
Prachtexemplare, die man in Militsch gefunden 
hat. Der Gebäudekomplex wird von Gruppen 
besucht. Man organisiert hier vom Bildungs-, 
Touristen- und Sportzentrum geführte 
Veranstaltungen. Das neue Hallenbad Park 
Wodny Krośnicka Przystań wurde 2015 geöffnet. 
Im Hallenbad funtionieren: Sauna, Jacuzzi 
und Fitnessclub. Auch Fahrräder kann man 
ausleihen. In Kraschnitz befindet sich auch die 
Genossenschaft Glaswelt (Spółdzielnia Szklany 
Świat), die von den Arbeitern der insolventen 
Glaskugelfabrik in Militsch gegründet wurde. 
Die Genossenschaft bietet sowohl Vorführungen 
der Herstellung von Weihnachtsbaumschmuck 
als auch Unterricht im Glaskugelschmücken. Im 
Jahr 2015 hat man gebaut Hallenbad Krośnicka 
Przystań. Anstalt ist täglich bis 22 Uhr geöffnet. 
Im Komplex gibt es auβerdem Saunen, Whirpool, 
Jacuzzi und Fitness. Das Bad mit länge von 25 
m als einer der wenigen im Land hat einen 
beweglichen Boden.

 Basen w Krośnicach / Hallenbad in Kraschnitz (Fot. J. Wietrzyńska) 
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 Majówka w Krośnicach / Fest in Kraschnitz (Fot. J. Wietrzyńska)

 Brave Kids Krośnice 2014  (Fot. J. Wietrzyńska)
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  Pałac w Cieszkowie / Schloss Freyhan (Fot. Archiv. HKG)

 Pradawny szlak handlowy przyczynił się do 
usytuowania miejscowości w tym uczęszczanym 
miejscu między Krotoszynem a Miliczem, czyli 
między Wielkopolską a Śląskiem. Już w okresie 
rzymskim wędrowały tędy karawany kupieckie, 
co poświadczają znaleziska z tego okresu, wśród 
nich fajansowy amulet z Egiptu wyobrażający 
świętego żuka – skarabeusza czy złota rzymska 
moneta z 350 r. n.e. z Niezamyśla. Na VII - VIII 

CIESZKÓW

FREYHAN

9

 Die uralte Handelsroute hat dazu beigetragen, 
dass an dieser viel besuchten Stelle ein Ort 
entstanden ist, zwischen Krotoschin und Militsch, 
also zwischen Großpolen und Schlesien. Bereits 
zu römischen Zeiten sind Kaufmannskarawanen 
hier entlang gezogen, wovon Funde aus dieser 
Zeit zeugen, darunter ein Fayence-Amulett aus 
Ägypten, das den heiligen Skarabäus-Käfer 
darstellt, oder eine goldene römische Münze 



165

wiek datowane jest pojawienie się Słowian. 
Do dziś zachowały się wyraźne zarysy wału 
otaczającego osadę obronną  w pobliżu wsi 
Góry. XV wiek w szczególny sposób zaważył 
na losach miejscowości - w roku 1489 Feyhan 
(dawna nazwa Cieszkowa) otrzymał prawa 
miejskie i zachował je aż do I połowy XIX wieku. 
Warto tu wspomnieć, iż już w XVI wieku lokalni 
kupcy pieczętowali się czerwonym kogutem 
z trzema złotymi gwiazdami, który pozostaje 
w etymologicznym związku z nazwą miasteczka 
(„Han” to po niemiecku kogut, człon „Frey” 
można by zaś przetłumaczyć jako „Wolę” bądź 
„Wolny”). Na istniejącym od wieków herbie 
widnieje kogut, będący od niepamiętnych 
czasów symbolem czujności. Jest on także 
nieodłącznym zwieńczeniem niezliczonych wież 
kościelnych symbolizując ochronę przed złem. 

von 350 n. Chr. aus Niezamyśl. Auf das 6. bis 8. 
Jahrhundert wird das Auftauchen von Slawen 
datiert. Bis heute sind deutliche Umrisse eines 
Walls erhalten, der eine Wehrsiedlung in der 
Nähe des Dorfes Góra. Das 15. Jahrhundert war 
besonders bedeutenswert für den Ort - 1489 
erhielt Freyhan (wie Cieszków damals genannt 
wurde) Stadtrechte und behielt sie bis zur ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Erwähnenswert ist, 
dass bereits im 16. Jahrhundert lokale Kaufleute 
mit einem roten Hahn mit drei goldenen 
Sternen gesiegelt haben, der etymologisch 
mit dem Namen der Stadt verbunden ist 
(“Han” wie Hahn, “Frey” wie frei). Auf dem seit 
Jahrhunderten existierenden Wappen prangt 
ein Hahn, der schon immer ein Symbol für die 
Wachsamkeit. Er ist die untrennbare Krönung 
zahlreicher Kirchentürme, der den Schutz vor 
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W XVI wieku, za panowania Kurzbachów, 
miejscowa ludność masowo przyjęła naukę 
Lutra, wybudowano zbór i (w 1555 r.) szkołę. 
Warto nadmienić, iż o ile w samym Cieszkowie 
dominował żywioł niemiecki, to okoliczne 
wioski zamieszkiwała ludność polskojęzyczna, 
czego świadectwem może być fakt, iż większość 
miejscowości w pobliżu Cieszkowa aż do 1934 r. 
nosiła słowiańsko brzmiące nazwy jak Strebitzko, 
Guhre, Kuschwitz. 

Punktem centralnym miasteczka było miejsce 
dawnej twierdzy kasztelańskiej broniącej granicy  
przed wrogami. Miejsce usadowienia twierdzy 
związane jest także z historią źródła zasilającego 
gród, którego woda wypełniała fosę wykopaną 
u podnóża wału. Wał i zbiornik wodny pozo-
stały, tworząc pamiątkę po grodzie, a na jego 
miejscu wzniesiono pałac. Wokół dawnej 
twierdzy funkcjonowały zakłady rzemieślnicze 
oraz kramy z towarami, ich właściciele szukali 
tutaj bezpieczeństwa. Z czasem stworzyły one 
naturalne podgrodzie. Pewne jest, że źródła 
pisane mówią w 1280 r. o castrum Freyhan. Jako 
właściciel dominium w roku 1490 wzmianko-
wany jest Wilhelm Mosche, marszałek księstwa 
oleśnickiego, ziemi wołowskiej i sycowskiej oraz 
starszy krajowy Nysy. Nadał on osadzie przywilej 
targowy, a ok. 1500 r. nabył Bartniki i Kolędę. 

dem Bösen symbolisiert. 
Im 16. Jahrhundert nahm unter der Herrschaft 

der Familie Kurzbach die örtliche Bevölkerung 
massenweise die Lehre Luthers an, es wurden 
eine evangelische Gemeinde gegründet und 
(1555) eine Schule. Erwähnenswert ist, dass, 
obwohl Freyhan selbst dominiert wurde, die 
umliegenden Dörfer von polnischer Bevölkerung 
bewohnt wurde, wovon die Tatsache zeugen 
kann, dass die meisten Ortschaften in der Nähe 
von Freyhan noch bis 1934 slawisch klingende 
Namen wie Strebitzko, Guhre, Kuschwitz trugen. 

Zentraler Punkt der kleinen Stadt war die 
Stelle der ehemaligen Kastellanen-Festung, 
die die Grenze gegen Feinde verteidigte. Die 
Stelle, an der die Festung stand, ist auch mit 
der Geschichte einer Quelle verbunden, die die 
Burg versorgte, deren Wasser den Graben füllte, 
der unterhalb des Walls gegraben wurde. Der 
Wall und das Wasserbecken sind geblieben, und 
erinnern an die Burg, und an deren Stelle wurde 
ein Palais errichtet. Rund um die damaligen 
Festung bestanden Handwerksbetriebe und 
Kramläden, deren Eigentümer hier Sicherheit 
suchten. Mit der Zeit bildeten sie eine natürliche 
Schutzschicht rund um die Burg. Sicher ist, 
dass schriftliche Quellen von 1280 von einem 
castrum Freyhan sprechen. Als Eigentümer des 

  Pocztówka z Cieszkowa / Postkarte Gruss aus Freyhan (Fot. Archiv. HKG)
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Następnym właścicielem dóbr cieszkowskich 
był wspomniany już ród Kurzbachów, a po nich 
Maltzanów. Po podziale majątku między trzech 
braci z tej rodziny w 1628 r. Cieszków otrzymał 
najmłodszy z nich – Wilhelm Maltzan. Jednak 
rzeczywiste wyznaczenie granic posiadłości 
trzech braci von Maltzan miało miejsce dopiero 
w 1639 r. i odbyło się w asyście komisarza - 
burgrabiego Matthiasa von Holzenbechera 
i urzędnika Hansa Eila z Kolędy. Trudny i długi spór 
o prawo zwierzchnie i sądowe nad dominium 
zakończył się dopiero w 1654 r. wraz ze śmiercią 
Joachima Maltzana. Jego następca zgodził się na 
propozycję podniesienia dominium do godności 
mniejszego wolnego państwa stanowego 
Cieszków. Taka forma własności feudalnej była 
często spotykana na Śląsku, wcześniej mniejszym 
wolnym państwem stanowym został pobliski 
Sułów. Państwa stanowe nie podlegały staroście 
krajowemu Śląska ani innym instytucjom, 
bezpośrednią władzą dla nich był cesarski Urząd 
Zwierzchni. Do mniejszego wolnego państwa 
stanowego należały w tamtej epoce: pałac, 
miasteczko i folwark, owczarnia w Strachnowie 
/ Strachnowe, Guzowice / Gusswitz, Brzezina 
/ Bresine, Góry / Guhre, Kolęda / Kollande, 
Bartniki / Bartnig, młyn i staw we Wrocławicach 

Dominiums wird 1490 Wilhelm Mosche genannt, 
Marschall des Fürstentums Oels, von Wohlau 
und Groß Wartenberg sowie Landesältester von 
Neisse. Er verlieh der Siedlung das Marktprivileg, 
und um 1500 erwarb er Bartning und Kollande. 
Der nächste Eigentümer der Güter von Freyhan 
war die bereits erwähnte Familie Kurzbach, 
nach ihnen die Familie Maltzan. Nach der 
Aufteilung des Vermögens unter drei Brüdern 
dieser Familie erhielt 1628 Freyhan der jüngste 
von ihnen - Wilhelm Maltzan. Allerdings fand 
die tatsächliche Grenzziehung zwischen den 
Anwesen der drei Brüder von Maltzan erst 1639 
statt, und zwar assistiert von einem Kommissar, 
dem Burggrafen Matthias von Holzenbecher, 
und dem Beamten Hans Eil aus Kollande. Die 
schwierigen und langwierigen Streitigkeiten 
um das Hoheits- und Gerichtsrecht über das 
Dominium endeten erst 1654 mit dem Tod von 
Joachim Maltzan. Sein Nachfolger stimmte 
dem Vorschlag zu, das Dominium in die Würde 
einer Minder-Standesherrschaft Freyhan 
zu erheben. Eine solche Form von feudalem 
Eigentum war in Schlesien weit verbreitet, zuvor 
war das nahe gelegene Sulau eine Minder-
Standesherrschaft geworden. Standesherrschaft 
unterlagen weder dem Landeshauptmann von 
Schlesien noch irgendeiner anderen Institution, 
sie waren unmittelbar dem Kaiser unterstellt. 
Zur Minder-Standesherrschaft gehörten zu 
dieser Zeit: Schloss, Stadt und Vorwerk, die 
Schäferei in Strachnów / Strachnowe, Guzowice 
/ Gusswitz, Brzezina / Bresine, Góry / Guhre, 
Kolęda / Kollande, Bartniki / Bartnig, Mühle 
und Teiche in Wrocławice / Breslawitz sowie die 
Teiche bei Guzowice. Im Jahr 1659 verkaufte 
Wilhelm Maltzan Guhre an die Familie Freitag 
mit dem Vorbehalt, dass die Familie Maltzan 
über das Vorkaufsrecht für das Anwesen 
verfügte. Und tatsächlich gelangte Jahre später 
Guhre wieder in den Besitz der Freiherren von 
Militsch. Die Güter von Freyhan umfassten 
2794 Hektar. Wilhelm Maltzan starb 1691 und 
wurde in Freyhan beigesetzt. Mit dem Tod 
seines Nachfolgers, dem kinderlosen Wilhelm II.,  
endete die 63jährige Herrschaft der Maltzans. 
Die Särge beider Standesherren wurden 
1846 per Zufall entdeckt. Auf dem Friedhof in 
Freyhan stand die Kapelle zur Heiligen Anna, 
die einst von den protestantischen Maltzans 

 Portal pałacu w Cieszkowie / Portal von Schloss Freyhan (1695-1945)
   (Fot. Arch. Pückler)
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/ Breslawitz oraz stawy koło Guzowic. W 1659 r. 
Wilhelm Maltzan sprzedał Góry rodzinie Freitag 
z zastrzeżeniem, że prawo pierwokupu majątku 
posiada rodzina Maltzanów. I rzeczywiście 
po latach Góry znalazły się znów w granicach 
baronatu milickiego. 

Cieszkowskie dobra zajmowały 2 794 ha. 
Wilhelm Maltzan zmarł w 1691 r. i pochowany 
został w Cieszkowie. Ze śmiercią jego następcy, 
bezpotomnego Wilhelma II, skończyło się 
63-letnie panowanie Maltzanów. Trumny obu 
panów stanowych odkryto przypadkiem w 1846 r.  
Na cmentarzu w Cieszkowie stała kaplica św. 
Anny wzniesiona niegdyś przez protestanckich 
Maltzanów. Kiedy uległa ruinie przy pracach 
porządkowych trafiono na płytę, pod którą 
robotnicy znaleźli kryptę z dwiema miedzianymi 
trumnami. Na wiekach obu wypisane były 
pozłacanymi literami nazwiska i daty urodzenia 
i oraz zgonu obu Maltzanów, a także fragmenty 
psalmów biblijnych. Znajdowały się tam 
również wymalowane herby. Kryptę odnowiono 
i przykryto nowym monumentem. Wdowa po 
ostatnim Maltzanie, baronowa von Nowak, 
rozbudowała pałac cieszkowski, który był 
założeniem barokowym zwieńczonym okazałym 
dachem pokrytym czerwoną dachówką. Wokół 
rozciągał się pałacowy park z pięknymi okazami 
drzew i aleją. 

errichtet worden war. Als sie zur Ruine verfallen 
war, fanden Arbeiter bei Aufräumarbeiten 
eine Platte, unter der sie eine Krypta mit zwei 
Kupfersärgen entdeckten. Auf den Sargdeckeln 
befanden sich vergoldete Namensinitialen 
sowie Geburtsdaten und Sterbedaten beider 
Maltzans sowie Fragmente biblischer Psalmen. 
Außerdem waren ihre Wappen darauf gemalt. 
Die Krypta wurde restauriert und mit einem 
neuen Monument abgedeckt. Die Witwe des 
letzten Maltzan, Freifrau von Nowak, baute 
das Schloss in Freyhan aus, das eine barocke 
Anlage war, die mit einem prächtigen Dach aus 
roten Dachziegeln gekrönt war. Rund herum 
erstreckte sich der Schlosspark mit prächtigen 
Bäumen und einer Allee. 

Nach dem Tod des letzten Maltzan wurden 
die Güter von Freyhan von Hand zu Hand 
weitergereicht. Hier in chronologischer Form 
die Änderungen und die Namen der jeweiligen 
Eigentümer:
1. Graf Erasmus Ulrich von Geist und Hagen, zweiter 

Ehemann der verwitweten Eva von Maltzan,
2. Graf Gerhard Wilhelm von Strattmann, dritter 

Ehemann von Eva,
3. Das Dominium wurde 1725 von Feldmarschall 

Heinrich Graf von Flemming per Kauf erworben,
4. Die Ehefrau von Graf Flemming verkaufte 

  Szofer hrabiów Pückler-Cieszków / Chauffeur Grafen Pückler (Fot. Archiv. Pückler)
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Wraz ze śmiercią ostatniego Maltzana dobra  
cieszkowskie przechodziły z rąk do rąk. Oto chro-
nologiczne dane świadczące o tych zmianach 
oraz nazwiska właścicieli:
1. Hrabia Erasmus Ulrich von Geist und Hagen, 

drugi mąż owdowiałej Ewy von Maltzan,
2. Hrabia Gerhard Wilhelm von Strattmann, 

trzeci mąż Ewy,
3. Dominium nabył drogą kupna w 1725 r. 

feldmarszałek hrabia Heinrich von Flemming,
4. Małżonka hrabiego Flemminga sprzedała 

Cieszków; nabywczyni, księżna Katarzyna 
Agnieszka Ludwika Sapieha, zmarła w 1779 r.

Freyhan; die Käuferin, Fürstin Katarzyna Agnie- 
szka Ludwika Sapieha, starb 1779,

5. Die Erben von Sapieha verkauften das Gut 
Freyhan an Graf Hans Gottlieb Sandretzki; 
Bartniki, Kolęda und Wróbliniec / Wildbahn 
wurden an den Freiherrn Gruttschreiber verkauft,

6. Im Jahr 1789 wurde das Anwesen an Graf 
Gottlieb Sigismund von Zedlitz verkauft, 

7. Das gesamte Dominium kaufte 1795 Sylvius 
von Teichmann,

  Wyjazd na polowanie / Ausfahrt zur Pirsch (Fot. Archiv. Pückler)

  Herb Sapiehów / Wappen von Sapieha 
(Fot. A. Maryjowski)

 Kościół Wniebowzięcia NMP ufundowany przez Katarzynę Sapiehę Kath
    Kirche gegründet von Fürstin Sapieha (Fot. I. Kowalski)
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5. Spadkobiercy Sapiehy zbyli majątek cieszkow- 
ski hrabiemu Hansowi Gottliebowi Sandretz-
kiemu; Bartniki, Kolęda i Wróbliniec sprzedane 
zostały baronowi Grutts-chreiberowi,

6. W 1789 r. posiadłość sprzedana została hra-
biemu Gottliebowi Sigismundowi von Zedlitz, 

7. Całe dominium zakupił w 1795 r. Sylvius von 
Teichmann,

8. Po jego śmierci całą schedę przejął syn Hans 
Moritz von Teichmann,

9. Majątek cieszkowski uległ sekwestracji, od 
tego czasu właściciele zmieniali się często: 
w 1839 r. byli to bankierzy z Wrocławia, bracia 
Richard i Moritz Schreiber, którzy w 1842 r. 
gruntownie wyremontowali pałac, 

1843 – ziemianin Leopold von Böhm,
1844 – hrabia Rzeszy Alexander von Wartensleben,
1845 – królewski podskarbi Hugo von Willamowirz-
Moellendorf z Prignitz, zięć 
 hrabiego Rzeszy Aleksandra von Wartensleben,
1910 – 1945 hrabia von Pückler. 

Na początku Iat 40. XVIII w. Cieszków nabyła  
Katarzyna Agnieszka Sapieha. Powodem zaku- 
pu dóbr na pruskim Śląsku poza granicami 
Rzeczypospolitej (gdzie mieszkała dotychczas) 
miał być związek z Wojciechem Pawłem Żywnym,  

8. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Hans 
Moritz von Teichmann das Erbe,

9. Die Güter von Freyhan unterlagen der Seques-
tration, von da an wechselten die Eigentümer 
häufig: 1839 waren dies Bankiers aus Breslau, 
die Brüder Richard und Moritz Schreiber, die 
das Schloss 1842 grundlegend sanierten, 

1843 - der Grundbesitzer Leopold von Böhm,
1844 – Reichsgraf Alexander von Wartensleben,
1845 - Königlicher Schatzmeister, Hugo von  
Willamowitz-Moellendorf aus Prignitz, Schwie-
gersohn von Reichsgraf Alexander von Warten-
sleben, 1910 – 1945 Graf von Pückler.

Zu Beginn der vierziger Jahre des 18. Jh. 
erwarb Katarzyna Agnieszka Sapieha Freyhan. 
Der Grund dafür, Güter im preußischen Schlesien 

  Kościół od strony południowej / Kirche in Freyhan (Fot. I. Kowalski)

 Wnętrze kościoła NMP w Cieszkowie / Innenraum (Fot. I. Kowalski)

 Kościół Chrystusa Króla / Eh. ev. Kirche (Fot. Arch. HKG)
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außerhalb der Republik Polen, in der sie damals 
lebte, zu erwerben, soll eine Verbindung mit 
Wojciech Paweł Żywny gewesen sein, einem 
Höfling von Sapieha. Nach den damaligen 
Sittennormen stellte eine Liebesbeziehung zu 
einem Höfling eine skandalöse Mesalliance 
dar, die in adeligen Kreisen nur schwer zu 
tolerieren war. Die Familie Sapieha erkannte 
diese Verbindung nicht an. Friedrich II., König 
von Preußen, zu dessen Hoheitsgebiet Freyhan 
gehört, war nicht so prüde und besuchte die 
Fürstin. Katarzyna finanzierte hier den Bau 
der evangelischen Katharinenkirche, holte 
Kolonisten aus den nahe gelegenen Gütern 
von Rawitsch, führte neue Anbaumethoden 
ein und hob schnell das wirtschaftliche Niveau 
des Dominiums. Das frisch verheiratete Paar 
wohnte in dem 1695 errichteten Schloss. Aus 
der Verbindung mit Paweł Żywny gingen 
zwei Söhne hervor: Jan Nepomucen, geboren 
1751, und Joachim Antoni, geboren 1755. Die 
Fürstin Sapieha bemühte sich stark um einer 
Adelstitel für ihren neuen Ehemann. Nach 
einigen Bemühungen erhielt Żywny von der  
österreichischen Kaiserin Maria Theresia einen  
Adelstitel mit dem Familiennamen von Lilienhoff.

Ergebnis der Bemühungen von Katarzyna 
Sapieha war die imponierende katholische 
Kirche in Freyhan, deren Bau 1753 begonnen 
wurde. Zu Beginn der 70er Jahre des 18. Jh. 
begann Katarzyna Sapieha ihren letzten, sehr 
geistlichen und religiösen Lebensabschnitt. 
Häufige Gebete, Terziaren-Tracht und ostenta-
tive Religiosität bestimmten jetzt ihr Leben. 
Die demonstrative Frömmigkeit störte sie nicht 
dabei, das Gut von Freyhan erfolgreich zu 
verwalten. Katarzyna starb 1779. Sie ließ sich 
unterhalb der Kirche zur Heiligsten Jungfrau 
Maria in Freyhan neben ihrer geliebten 
Tochter beisetzen. Ihr Leichnam, der in der 
Tracht einer Laien-Terziarin gekleidet war, ist 
erhalten geblieben, weil er auf natürliche Weise 
mumifiziert wurde. Vermutlich wurde der Sarg 
aus frischem Nadelholz geschlagen, dessen 
Harze und ätherische Öle bewirkten, dass die 
sterblichen Überreste sich ganz erhalten haben. 

Im Jahr 1826 wurde Freyhan durch einen 
großen Brand zerstört. Nur das Schloss mit den 
anliegenden Gebäuden, die katholische Kirche 
und der spätere Wein-Betrieb Kehrer fielen den 

dworzaninem Sapiehów. Wedle ówczesnych norm  
obyczajowych relacja miłosna z dworzaninem  
stanowiła skandaliczny mezalians trudny do  
zniesienia w arystokratycznych sferach. Rodzina  
Sapiehów nie uznała tego związku. Fryderyk II, 
król Prus, na terenie których leżał Cieszków, nie 
był tak pruderyjny i odwiedzał księżną. Katarzyna 
sfinansowała tu budowę ewangelickiej świątyni 
(Katharinenkirche), sprowadziła kolonistów 
z pobliskich dóbr rawickich, wprowadziła nowe  
uprawy i podniosła wkrótce poziom gospodar-
czy dominium. Nowo poślubiona para zamiesz- 
kała w pałacu wzniesionym w 1695 r. Ze związku  
z Pawłem Żywnym urodzili się dwaj synowie: 
w 1751 r. Jan Nepomucen i w 1755 r. Joachim  
Antoni. Sapieżyna usilnie zabiegała o tytuł szla-
checki dla nowego męża. Po długich staraniach 
Żywny otrzymał od austriackiej cesarzowej Marii 
Teresy szlachectwo z nazwiskiem von Lilienhoff.

Owocem działań Katarzyny Sapiehy był 
imponujący kościół katolicki w Cieszkowie, 
którego budowę rozpoczęto w 1753 r. Na 
początku lat 70. XVIII w. Katarzyna Sapieha 
rozpoczęła swoją ostatnią, bardzo uduchowioną 
i religijną część życia. Częste modlitwy, habit 
tercjarki i ostentacyjna religijność wyznaczały 
teraz jej czas. Demonstrowana pobożność nie 
przeszkadzała jej skutecznie administrować 
cieszkowskim majątkiem. Katarzyna zmarła 
w 1779 r. Kazała się pochować w podziemiach 
kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Ciesz-
kowie u boku ukochanej córki. Jej ciało obleczone 
w habit świeckiej tercjarki zachowało się, bo 
uległo naturalnej mumifikacji. Przypuszczalnie 
trumna zbita została ze świeżego iglastego drew-
na, którego żywica i olejki eteryczne wpłynęły na 
zachowanie zwłok w całości. 

W 1826 r. Cieszków spustoszył wielki pożar. 
Tylko pałac z przyległymi budynkami, kościół 
katolicki i późniejszy zakład winiarski Kehrera nie 
padły pastwą płomieni. Mieszkańcy dotknięci 
takim nieszczęściem szybko zubożeli. Większość 
tkaczy i szewców przeniosła się z warsztatami 
i narzędziami do pobliskich Zdun, które po 
drugim rozbiorze Polski leżały w granicach 
Prus. Rajcy miejscy wyciągnęli konsekwencje 
z tej katastrofalnej sytuacji i nagłego, choć 
niezawinionego, upadku miejscowości i prze-
kształcili miasto w gminę wiejską. W ten sposób 
Cieszków został miejscowością targową bez 
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praw miejskich. O dawnym statusie miejskim 
świadczyło nazywanie Cieszkowa miastem 
(Freyhan-Stadt), zachowany tytuł burmistrza 
przysługujący przewodniczącemu rady gminy 
(do 1945 r.), a także zabudowa centrum miejsco-
wości przypominająca kształtem rynek. 

Zmianę statusu Cieszkowa i okolic przyniósł 
koniec I wojny. Istniejąca dotąd linia graniczna 
między Śląskiem a Wielkopolską stała się teraz 
granicą między Polską a Niemcami. W efekcie 
Cieszków stał się miejscowością graniczną, 
zbudowano tu domy celne dla funkcjonariuszy 
państwowych, w tym policji. Tuż za nimi 
drogę przecinał szlaban graniczny. Na pejzaż 
miasteczka, poza wieżami dwóch kościołów, 
składało się do lat 50. XX w. 99 wiatraków, które 
stanowiły element krajobrazu. Ostatni właściciel, 
hrabia Friedrich Wilhelm Pückler-Blankesee, 
posiłkował się w zarządzaniu dominium dyre-
ktorem zarządu dóbr, czterema inspektorami 
(Cieszków, Sędraszyce, Pakosławsko, Guzowice), 
dwoma leśniczymi rewirowymi oraz jednym 
podleśniczym. W rewirze Jawor prowadzono 
dodatkowo skromną gospodarkę stawową. Obok 

Flammen nicht zum Opfer. Die Bewohner, die 
von diesem Unglück betroffen waren, verarmten 
schnell. Die meisten Weber und Schneider zogen 
mit ihren Werkstätten und Werkzeugen ins nahe 
gelegene Zduny, das nach der Zweiten Teilung 
Polens innerhalb der Grenzen Preußens lag. Die 
Ratsherren der Stadt zogen die Konsequenzen 
aus der Katastrophe und dem schnellen, obwohl 
unverschuldeten Niedergang des Ortes und 
wandelten die Stadt in eine Landgemeinde um. 
Auf diese Weise wurde Freyhan Marktort ohne 
Stadtrechte. Von dem ehemaligen städtischen 
Status zeugte, dass Cieszków Freyhan-Stadt 
genannt wurde, der Titel Bürgermeister, der dem 
Vorsitzenden des Gemeinderats zustand (bis 
1945), aber auch die Bebauung des Zentrums, 
die in ihrer Form an einen Marktplatz erinnerte.

Eine Änderung des Status von Freyhan 
und Umgebung brachte das Ende des Ersten 
Weltkriegs. Die bisher bestehende Grenzlinie 
zwischen Schlesien und Großpolen wurde jetzt 
zur Grenze zwischen Polen und Deutschland. 
Im Ergebnis wurde Freyhan zum Grenzort, 
hier wurden Zollhäuser für Staatsbeamte, u.a. 
der Polizei, errichtet. Direkt hinter ihnen schnitt 
der Grenz-Schlagbaum den Weg ab. Zur Stadt 
gehörten, neben zwei Kirchen, bis in die 1950er 
Jahre 99 Windmühlen, die zum Landschaftsbild 
gehörten. Der letzte Eigentümer, Graf Friedrich 
Wilhelm Pückler-Blankesee, bediente sich 
bei der Verwaltung des Dominiums eines 
Gutsverwalters, vierer Inspektoren (Cieszków, 
Sędraszyce, Pakosławsko, Guzowice), zweier 
Revierförster und eines Unterförsters. Im Revier 
Jawor wurde zusätzlich eine bescheidene 
Fischteichwirtschaft betrieben. Neben dem 
großen landwirtschaftlichen Dominium gab 
es keine und ganz kleine Höfe, die Kleinbauern 
gehörten. Die diese bescheidenen Höfe keine 
Überlebensgarantie gaben, beschäftigten sich 
viele Landwirte zusätzlich mit Handwerk. Die 
Männer arbeiteten als Maurer, oft fuhren zu zum 
Arbeiten auf große Baustellen in Breslau oder in 
die Groben von Waldenburg, Frauen arbeiteten 
als Dienstmädchen und Zimmermädchen. Das 
Schloss in Freyhan wurde am 22. Januar 1945 
von einmarschierenden russischen Soldaten 
niedergebrannt, heute sind von dem Komplex 
die Gebäude eines Seitenflügels und der  
Park erhalten. 

  Dni Cieszkowa- parada motocykli / Fest in Freyhan (Fot. Arch. GCK)

  Dożynki w Cieszkowie / Erntefest (Fot. Arch. GCK)
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dużego dominium rolniczego funkcjonowały 
małe i zupełnie drobne gospodarstwa należące 
do chłopów małorolnych. Ponieważ tak skromne 
zagrody nie dawały gwarancji wyżywienia, wielu 
gospodarzy parało się dodatkowo rzemiosłem. 
Mężczyźni pracowali jako murarze, wyjeżdżali 
często za chlebem na wielkie budowy do 
Wrocławia lub do kopalni Wałbrzycha, kobiety 
najmowały się jako służące i pokojówki. Pałac 
w Cieszkowie podpalony został 22 stycznia 
1945 r. przez wkraczające wojska rosyjskie, dziś 
pozostały po tym kompleksie budynki oficyn 
pałacowych oraz park. 

Co rok w czerwcu odbywają się imprezy 
sportowe, rekreacyjne i kulturalne w ramach 
Dni Ziemi Cieszkowskiej. Długoletnią tradycją 
pozostaje Herodiada – styczniowy Przegląd 
Zespołów Kolędniczych, Obrzędowych i Jaseł- 
kowych. Biorą w niej udział także zespoły 
z pobliskich gmin i powiatów. Do tradycji należy 
także Festiwal Ekologiczny - kształtujący nowe 
postawy wobec wyzwań współczesnego świata. 

Jedes Jahr im Juni finden im Rahmen der 
Tage der Region Cieszków Sport-, Freizeit- und 
Kulturveranstaltungen statt. Eine langjährige 
Tradition ist die Herodiada, die im Januar 
stattfindet, bei der Weihnachtslieder und Weih- 
nachtsspiele von Gruppen präsentiert werden.  
Auch Gruppen aus benachbarten Gemeinden 
und Landkreises nehmen daran teil. Eine weitere  
Tradition ist das Ökologische Festival, das neue 
Haltungen gegenüber den Herausforderungen 
der modernen Welt prägen soll.

  Domy celne w Cieszkowie /Zollhäuser in Freyhan

  Jasełka w Cieszkowie / Krippenspiel in Freyhan (Fot. Arch. GCK)
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Trzebicko jest miejscem, gdzie zachowany 
został do dziś jeden z unikalnych w skali 
Polski kościół o konstrukcji zrębowej. We wsi 
tej funkcjonował niegdyś browar, następnie 
mleczarnia i suszarnia kartofli. W latach 30. XX w.  
archeolodzy znaleźli tu podczas wykopalisk 
urny z epoki brązu. Świątynia po raz pierwszy 
wzmiankowana jest, jako poświęcona apostoło-
wi Maciejowi, w 1571 r. W czasach Reformacji 
służyła protestantom, by w 1654 r. wrócić do 
katolików. Około 1666 r. świątynia znajdowała 
się w bardzo złym stanie, o czy świadczyła 
relacja z wizytacji biskupiej. Po odnowieniu 
pozostała data na belce przy wejściu bocznym 
podająca 1672 rok. Przy ołtarzu wyryta jest nieco 
późniejsza – 1678. Wnętrze kościoła zawiera 
przykłady wspaniałej snycerki i malarstwa. 
Co ciekawe, całość wystroju zachowała się 
w oryginalnym stanie od XVII w. Szczególną 
osobliwością świątyni jest krypta grobowa, 
której prosta, drewniana klapa wejściowa 
widnieje tuż przed ołtarzem głównym. Zawiera 
ona całe rzędy trumien, częściowo odkrytych, 
w których znajdują się zmumifikowane zwłoki 
dorosłych i dzieci. Wpisy w księgach kościelnych 
z lat 1695, 1701, 1704 wzmiankują pochowanych 
tam członków rodziny ówczesnych właścicieli 

Strebitzko ist ein Ort, an dem bis heute eine 
polenweit einzigartige Kirche mit Holzbalken-
konstruktion erhalten geblieben ist. Im Dorf gab 
es einst eine Brauerei, dann eine Molkerei und ein 
Kartoffel-Trocknerei. In den 1930er Jahren fanden 
Archäologen hier bei Ausgrabungen Urnen 
aus der Bronzezeit. Die Kirche wird 1571 zum 
ersten Mal urkundlich erwähnt, als dem Apostel 
Matthäus gewidmet. Zu Zeiten der Reformation 
diente sie den Protestanten, 1654 erlangten sie 
die Katholiken zurück. Um 1666 befand sich das 
Gotteshaus in einem sehr schlechten Zustand, 
wovon der Bericht über die Visitation des Bischofs 
zeugt. Von der Sanierung ist das Datum auf einem 
Balken am Seiteneingang geblieben, das 1672 
angibt. Am Alter ist ein etwas späteres Datum 
eingeritzt - 1678. Im Inneren der Kirche befinden 
sich wundervolle Schnitzereien und Gemälde. 
Interessanterweise ist die Ausgestaltung im 
originalen Zustand seit dem 17. Jh. erhalten 
geblieben. Einzigartig ist die Grabkrypta, deren 
einfache, hölzerne Eingangsklappe sich direkt 
vor dem Hauptaltar befindet. Sie enthält ganze 
Reihen von Särgen, die teilweise geöffnet sind, 
in denen sich mumifizierte sterbliche Überreste 
von Erwachsenen und Kindern befinden. Die 
Einträge in den Kirchenbüchern von 1695, 1701, 

  Festyn w Cieszkowie / Fest in Freyhan (Fot. A. Maryjowski)
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Trzebicka, rodziny Nickisch von Roseneck. 
Później zmarłych grzebano na cmentarzu wokół 
kościoła. Trumny ozdobione są ornamentami 
i polichromią z fragmentami psalmów biblij-
nych. Część zmumifikowanych zwłok nie ma 
żadnych ozdób ani wyściełanych trumien. 
Wskazuje to wyraźnie na wizyty plądrujących 
okolicę wojsk, które szukały skarbów i kosztow-
ności. Nawet metalowe trumny nie zostały 
uszanowane, zabrano je i przetopiono. Podczas 
akcji zabierania i przetapiania dzwonów kościel-
nych podczas I wojny światowej uchował się  
tylko ten w Trzebicku z 1600 r. Obelisk z pias- 
kowca przypomina w długiej inskrypcji o przed-
wczesnej śmierci Elisabeth von Gfug, która 
wydała ostatnie tchnienie 14 dni po swoim 
zamążpójściu w wieku 15 lat, 7 miesięcy i 1 dnia, 
w dniu 24 czerwca 1778 r., „po krótkiej chorobie 
to, co doczesne zamieniła na wieczne”. Otoczenie 
świątyni zostało wyremontowane, powstały tu 
nowe parkingi wraz z tablicami z opisem dziejów 
miejscowości i atrakcji turystycznych. 

1704 erwähnen, dass dort Angehörige der 
Familie der damaligen Eigentümer von Strebitzko 
beigesetzt wurden, der Familie Nickisch von 
Roseneck. Später wurden die Verstorbenen auf 
dem Friedhof rund um die Kirche begraben. Die 
Särge sind mit Ornamenten und Polychromie 
mit Bibelpsalmen geschmückt. Bei einem Teil 
der mumifizierten Leichname fehlen sowohl 
Schmuck als auch ausstaffierte Särge. Das 
deutet auf Plünderungen durch Soldaten hin, 
die Schätze und Kostbarkeiten gesucht haben. 
Selbst die Metallsärge wurden nicht verschont, 
sie wurden mitgenommen und eingeschmolzen. 
Bei der Aktion der Mitnahme und Einschmelzung 
der Kirchenglocken im Ersten Weltkrieg ist nur 
die Glocke von Strebitzko von 1600 erhalten 
geblieben. Ein Sandstein-Obelisk erinnert in 
einer langen Inschrift an den vorzeitigen Tod 
von Elisabeth von Gfug, die 14 Tage nach ihrer 
Eheschließung im Alter von 15 Jahren, 7 Monaten 
und 1 Tag am 24. Juni 1778 “nach kurzer Krankheit 
das Zeitliche gesegnet hat”. Die Umgebung der 
Kirche wurde saniert, hier sind neue Parkplätze 
entstanden, sowie Tafeln zur Geschichte des 
Ortes und zu den touristischen Attraktionen.

  Widok na kośćiół św. Macieja w Trzebicku / Blick auf hl. Matthias Kirche in Hochrode (Fot. A. Maryjowski)
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  Przypuszczalnie Sułów został założony w 1100 r.  
i pozostawał w bliskim związku z zamkiem 
położonym blisko Baryczy, którego resztki są 
dziś jeszcze widoczne. Nazwa miejscowości 
związana jest ze staropolskim imieniem Suł, 

SUŁÓW

SULAU

10

 Der Name Sulau (Sułów) stammt sicherlich 
vom altpolnischen Namen Suł. Wer der 
Gründer der Siedlung war, liegt im Dunkel der 
Geschichte. Die erste schriftliche Erwähnung der 
Ortschaft, die seinerzeit Zulow genannt wurde, 
stammt aus dem Jahr 1351. Damals kaufte sie 
der Fürst von Oels Konrad I. von den Brüdern 
Kunad und Wolfhard. Dieser Magnat strebte 
nach Vergrößerung seines Fürstentums und 
tätigte deshalb zahlreiche Käufe bei der alten 
Kastellanei von Militsch. Er kaufte sogar Militsch 
und das dortige Schloss, den befestigten Sitz der 
Breslauer Bischöfe, das er bedeutend ausbaute. 
Wahrscheinlich baute er auch die Festung in 
Sulau. Dieser Ort war strategisch besonders 
wichtig, weil man da Feinde an der Überquerung 
des Flusses Bartsch hindern konnte, denn das 
Schloss erhob sich auf einer Insel im Gewässer. 
Von ihm bis zur Siedlung mit einem Marktplatz 
führte eine mit hölzernen Bohlen ausgelegte 
Straße den aufgeschütteten Deich entlang. 
Solche früheren Straßenbeläge der Sulauer 
Straßen wurden bei archäologischen Arbeiten in 
der Kolejowa- und Milicka-Straße entdeckt. 

Die Hussitenkriege und die darauf folgenden 
Kriege des Königs Matthias Corvinus gegen den 
Hussitenkönig Georg von Podiebrad setzten 
der Zeit der Stabilisierung und Prosperität nicht 
nur im Fürstentum Konrad I. von Oels, sondern 
in ganz Schlesien ein Ende. Das Fürstentum 
Oels (Oleśnica) zerfiel und das Schloss in 

  Hrabina Augusta von Maltzan z Miłosławic. 
     Auguste von Maltzan, Mislawitz (Fot. Pangratz Archiv)
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który mógł być założycielem osady. Pierwsza 
pisemna wzmianka o miejscowości, nazwanej 
wówczas Zulow, pochodzi z 1351 r. Wtedy została 
zakupiona przez księcia oleśnickiego Konrada 
I od braci Kunada i Wolfharda. Możnowładca 
ten, dążył do wzmocnienia swojego księstwa, 
dokonując szeregu zakupów w dawnej kasz-
telanii milickiej. Nabył również sam Milicz 
i tamtejszy zamek (warowną siedzibę biskupów 
wrocławskich), dokonując jego znacznej rozbu-
dowy. Zapewne również on zbudował warownię 
w Sułowie. Miejsce to było szczególnie ważne 
strategicznie, strzegło bowiem przeprawy przez 
rzekę Barycz. Zamek wznosił się na wyspie 
oblanej przez wody rzeki. Od niego ku osadzie 
z placem targowym wiodła droga po usypanej 
grobli wyłożona drewnianymi balami. 

Sulau gelangte wie viele andere in die Hände 
von Raubrittern. Als man einen von ihnen, 
Wawrzyniec Garwolski, festgenommen und 
enthauptet hatte, siedelte sich im Schloss der 
andere Raubritter Koschmieder (Kośmider) an. 
Die trotz der Friedenszeiten unaufhörlichen 
Raubzüge auf den Straßen schreckten die 
Kaufleute ab und hemmten die Entwicklung 
der Städte. Der vom Breslauer Bürgertum 
unterstützte Jan Tarnka machte sich auf den 
Weg nach Sulau und nahm nach erbitterten 
Kämpfen das Schloss ein. Im Jahr 1500 wurde 
es abgerissen, damit es kein Raubritter 
mehr nutzen konnte. In den 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts verwischte der Bau einer 
Zufahrtsstraße zu den Erholungszentren die 
Spuren des Verteidigungssystems, daher lassen 
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Takie nawierzchnie sułowskich ulic odkryto 
podczas prac archeologicznych na ul. Kolejowej 
i Milickiej. Było to najmniejsze miasto powiatu 
milicko-żmigrodzkiego, leżące na północ od 
Baryczy na pofałdowanym, gęsto zalesionym 
i pięknym krajobrazowo terenie. Już w dawnych 
czasach osada posiadała duże znaczenie 
dla wymiany handlowej i komunikacji jaka 
odbywała się między Śląskiem a Polską. Pierwsze 
wzmianki o ośrodku z prawami miejskimi sięgają 
1694 roku. Należał on m.in. do biskupa Tomasza 
I wrocławskiego, książąt oleśnickich, baronów 
Kurzbachach, Schaffgotschów, Maltzanów, 
burgrabiów Dohna, Burghausów, baronów 
Troschke i hrabiów Schweinitz. Okres upadku 
przyniosły wojny husyckie i następujące po nich 
wojny króla Macieja Korwina z husyckim królem 
Jerzym z Podiebradów. Księstwo oleśnickie 
rozpadało się, zamek w Sułowie, podobnie 
jak wiele innych znalazł sie w rękach rycerzy - 
rozbójników. Ledwo schwytano i ścięto jednego 
z nich: Wawrzyńca Garwolskiego, na zamku 
osiedlił się drugi: Koschmieder (Kośmider). 
Nieustające rozboje na drogach, mimo czasów 
pokoju, odstraszały kupców i hamowały rozwój 
miast. Jan Tarnka wsparty przez wrocławskie 
mieszczaństwo wyruszył na Sułów i po zaciętej 

sich heute schwer irgendwelche Überreste des 
Schlosses finden. Es befand sich in der Nähe 
der heutigen Wassermühle und seinen Standort 
markiert lediglich ein im Boden eingegrabener 
Felsblock. 

Der König von Böhmen, Vladislav II., löste im 
Jahr 1494 nach der Übernahme des Fürstentums 
von Oels die freie Standesherrschaft Militsch 
ab und schenkte sie seinem Geheimen Rat 
Sigismund von Kurzbach. In ihren Grenzen 
befand sich auch Sulau. Das Geschlecht der 
von Kurzbachs erwarb in der Region durch 
zahlreiche Investitionen in die Melioration, 
in Dorfgründungen und Teichanlagen 
viele Verdienste, war aber auch für einen 
verschwenderischen Lebensstil bekannt. Nach 
Vererbung im Jahr 1590 ging die Herrschaft 
an Joachim von Maltzan über, der bereits die 
Herrschaft über Groß Wartenberg (Syców) 
ausübte. Der neue Besitzer erbte nicht nur 
das Vermögen, sondern auch die Schulden 
seiner Vorgänger. Um aus den Schulden 
herauszukommen, musste er einen großen Teil 
seiner Landgüter mit Sulau an Burggraf Otto von 
Dohn verkaufen. Im Jahr 1654 wurden die Güter 
von Sulau vom Habsburger Erzherzog Ferdinand 
zum Majoratsgut ernannt, d. h. zu einer kleineren 
freien Standesherrschaft erhoben, über die der 
Reihe nach die Adelsgeschlechter von Burghaus, 
Troschke und Schweinitz verfügten. Im Jahr 1755 
erhielt die Marktansiedlung die Stadtrechte, die 
sie aber im Jahr 1945 wieder verlor. 

In Sulau sollte man seine Aufmerksamkeit 
auf die typische Stadtanlage ohne Befestigung 
lenken, mit einem Stadtmarkt, vier davon 
abgehenden Straßen und einer historischen 
Kleinstadtbebauung. Das älteste Gebäude 
ist ein Haus mit Bogengang, es wird das 
„Polnische Haus“ genannt (Rynek 11). Hier hielt 
sich im Jahr 1831 Juliusz Słowacki auf. Drinnen 
befindet sich die Regionalkammer mit der 
archäologischen Ausstellung. Das Rathaus 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde an 
der Kreuzung der Kolejowa- und Żmigrodzka 
Straße, außerhalb des Stadtmarktes gebaut, 
weil dieser zu klein war. In den Jahren 2011-
2012 wurde sein ursprüngliches Aussehen 
wiederhergestellt, das bei früheren Umbauten 
verloren gegangen war. Heute ist es Sitz einer 
Filiale der Genossenschaftsbank in Militsch.

  Hrabia Schweinitz z Sułowa / Graf von Schweinitz, 1934 (Fot. FF Archiv.)
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Die Achse der Zamkowa-Straße führt vom 
Stadtmarkt zum Barock-Palast, der gemeinsam 
mit einem Park für das Geschlecht derer von 
Burghaus errichtet worden war, die um ca. 
1680 die Besitzer der freien Standesherrschaft 
waren. In den Gebäuden vor dem Park fällt 
ein Fachwerkspeicher aus der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts auf. Die Blickrichtung 
von der Dąbrowski-Straße zum Platz vor dem 
Palast erfasst auch die in den Jahren 1765-
1767 aus Fachwerk mit dem Grundriss eines 
Oktogons im Barockstil gebaute evangelische 
Kirche, die heute der Schwarzen Madonna von 
Tschenstochau (Matka Boska Częstochowska) 
gewidmet ist. Auf der gegenüberliegenden 
Seite der alten Stadt, am Ende der Kościelna-
Straße, entstand im Barockstil die Pfarrkirche 
des Heiligen Petrus und Paulus, die ebenfalls 
eine Fachwerkkonstruktion besitzt. Drinnen, 
am Seitenaltar, befindet sich das Bild der 

  Pałac w Sułowie / Schloss in Sulau (Fot. FF Archiv.)

walce zdobył zamek. W 1500 r. warownię 
rozebrano, by żaden więcej rabuś nie obrał jej 
sobie na siedzibę. Budowa drogi dojazdowej 
do ośrodków wypoczynkowych w latach 70. 
XX w. zatarła ślady układu obronnego, dlatego 
obecnie na powierzchni trudno dostrzec 
jakiekolwiek pozostałości zamku. Znajdował się  
nieopodal obecnego młyna wodnego, a jego  
miejsce oznacza tylko wkopany w ziemię kamie-
nny głaz. W 1654 r. dobra sułowskie cesarz 
austriacki podniósł do rangi ordynacji, czyli 
tzw. mniejszego wolnego państwa stanowego. 
Władały nim kolejno rody arystokratyczne 
Burghausów, Troschke i Schweinitzów. W 1755 r.  
osada targowa uzyskała prawa miejskie (utra-
cone w 1945 r). W latach 1815–1882 Sułów 
był miastem garnizonowym, stacjonował tu 
najpierw szwadron zielonej husarii, a następnie 
szwadron Pułku Ułanów im. Cara Aleksandra III, 
którego sztab znajdował się w Miliczu. 
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W Sułowie warto dziś zwrócić uwagę na typo-
wy układ dla dawnego miasta pozbawionego 
fortyfikacji z rynkiem i czterema ulicami wycho- 
dzącymi z naroży oraz zabytkową zabudową 
małomiasteczkową. Najstarszy jest podcieniowy 
dom zwany polskim, (Rynek 11), w którym 
w 1831 zatrzymał się Juliusz Słowacki. Wewnątrz 
mieści się Izba Regionalna z ekspozycją arche-
ologiczną. 

Ratusz ze względu na niewielkie rozmiary 
rynku usytuowano poza nim, na skrzyżowaniu 
ul. Kolejowej i Żmigrodzkiej. Sam jego bu-
dynek został wzniesiony prawdopodobnie 
w 1751 r. jako budynek pogranicznej straży 
królewskiej, a w I połowie XIX wieku został 
przekazany miastu. W połowie wieku przeszedł 
gruntowny remont i został adaptowany na ratusz. 
W 2011-2012 przywrócono mu XIX - wieczny 
wygląd, zatracony po nieudanych powojennych 
przebudowach, obecnie jest siedzibą filii 
Banku Spółdzielczego w Miliczu. Z rynku oś 
ul. Zamkowej wyprowadza na barokowy pałac 
wzniesiony dla rodu Burghausów, władców 
wolnego państwa stanowego z ok. 1680. wraz 
z zabytkowym parkiem, w znajdujących się 
przed nim zabudowaniach gospodarczych 

  Pocztówka z Sułowa / Gruss aus Sulau (Fot. Pangratz Archiv.)

Muttergottes, das 1945 von Umsiedlern aus Bar 
bei Lemberg mitgebracht wurde. Auf der Straße 
nach Militsch, 1 km östlich vom Stadtmarkt, 
erinnert eine kleine Erhebung mit einem 
Findling, Schwedenstein / Schwedenschanz 
(Szwedzka Górka) genannt, an den Ort einer 
Schlacht im 30-jährigen Krieg. Die Stelle ist von 
130-Jahre alten Kiefern umgeben. 

  Dawny ratusz, obecnie Bank Spółdzielczy
    Altes Rathaus, jetzt Bank (Fot. I. Kowalski)
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  Rynek w Sułowie / Ring in Sulau (Fot. Pangratz Archiv.)

  Kościół św. Piotra i Pawła w Sułowie / Peter und Paul Kirche in Sulau (Fot. FF Archiv.)
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zwraca uwagę spichlerz z 1 poł. XVIII w. z muru 
pruskiego. Wspaniałą oś widokową prowadzącą 
ul. Dąbrowskiego od placu przed pałacem 
zamyka barokowy kościół poewangelicki 
Matki Boskiej Częstochowskiej, wzniesiony 
z w latach 1765-1767 z muru pruskiego na planie 
ośmioboku. 

Po przeciwnej stronie dawnego miasta, na 
końcu ul. Kościelnej zbudowano barokowy 
kościół parafialny św. Piotra i Pawła, również 
o konstrukcji szkieletowej. Wewnątrz, w ołtarzu  
bocznym mieści się obraz Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej przewieziony przez prze-
siedleńców 1945 z Baru koło Lwowa. 

Przy drodze do Milicza, 1 km na wschód od 
rynku, znajduje się niewielkie wzniesienie zwane 
Szwedzką Górką. Jest to miejsce bitwy z okresu 
wojny 30-letniej (1618-1648) upamiętnione gła-
zem narzutowym, otoczone 130-letnimi sosnami. 

  Szwedzka Górka - stan obecny / Schwedischer Schan (Fot. I. Kowalski)

  Szwedzka Górka / Schwedischer Schanz bei Sulau
    (Fot. Pangratz Archiv.)
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  Kościół w Sułowie / Kath. Kirche in Sulau (Fot. FF Archiv.)

  Kościół w Sułowie / Sułów. Sulau ev. Kirchstr. (Fot. Pangratz Archiv.)
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BIOGRAMY LUDZI NIEZWYKŁYCH

BIOGRAFISCHE NOTEN 
VON AUßERGEWÖHNLICHEN MENSCHEN

 

11

  Sigismund von Kurzbach (ok. 1440-1513)  
Syn Petera i Dorothei von Helfenstein, urodził  
się w Witkowie / Witkau koło Legnicy. Ojciec  
wzmiankowany jest w kronice Jana Długosza  
jako poseł wysyłany przez Władysława Jagiełłę 
do Krzyżaków (1410, 1436). Długosz określa 
także Kurzbachów jako  
wiernych tronowi Jagie- 
llonów. Sigismund zrobił 
karierę na dworze Wła- 
dysława II Jagiellończyka 
w Pradze. Tam doszedł  
do godności podskar-
biego królewskiego, od- 
powiadał więc za finan- 
se oraz ściągalność po- 
datków z Czech i Węgier.  
Król mianował go ge- 
nerałem i powierzył fun- 
kcję burgrabiego Budy / 
Ofen, dzisiejszej części 
Budapesztu. Prawdopo- 
dobnie zaszczyty nadane  
przez polskiego z uro- 
dzenia króla zawdzięczał   

 Sigismund von Kurzbach (1440-1513) 
Sohn von Peter und Dorothea von Helfenstein, 
geboren in Witkau/Witkowo bei Liegnitz. Sein 
Vater wurde in der Chronik des Johannes Dlugosch 
als Gesandter des Königs Ladislaus Jagiello zu 
den Kreuzrittern (1410, 1436) erwähnt. Dlugosch 

beschreibt auch die Familie von 
Kurzbach als der Jagiellonen 
treu ergeben. Sigismund machte 
Kariere am Hof des Ladislaus II. in 
Prag. Dort bekleidete er das Amt 
des königlichen Kämmerers, 
somit oblagen ihm die Finanzen 
und der Steueranspruch aus 
Tschechien und Ungarn. Der 
König ernannte ihn zum General 
und betraute ihn mit dem Amt 
des Burggrafen in Buda/Ofen, 
dem heutigen Stadtteil von 
Budapest. Vermutlich verdankte 
er die Würden, die ihm von 
dem von Geburt polnischen 
König verliehen wurden, neben 
dem treuen Dienst auch seiner 
schlesischen Herkunft. Ladislaus II.  

Epitafium Sigismunda Kurzbacha, kościół św. Jakuba  w Prusicach 
Epitafium von S. v. Kurzbach in Prausnitz  (Fot. M. Mazurkiewicz)
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poza wierną służbą śląskiemu urodzeniu.  
Władysław Jagiellończyk wydzielił z księstwa 
oleśnickiego obszar milicko-żmigrodzki i nadał  
Kurzbachowi część żmigrodzką (1492), następ-
nie podniósł do godności barona / Freiherr 
(1493) i obdarował częścią milicką (1494). 
Oba dominia stały się wolnymi państwami 
stanowymi równymi księstwom śląskim. 
Sigismund Kurzbach odbudował w dobrach 
milicko-żmigrodzkich zburzone przez husytów 
świątynie, m.in. w Słącznie / Schlenz i Sułowie 
/ Sulau. Sfinansował renowację kościoła św. 
Jakuba w Prusicach, odremontował wieżę 
kościelną, podarował ornaty oraz ufundował 
dzwon (najstarszy w Dolinie Baryczy). W 1509 r.  
ufundował dzwon do świątyni w Żmigrodzie. 
Zajmował się zaniedbanymi stawami i przy- 
wrócił hodowli karpia czołowe miejsce 
w gospodarce dominium. Rok przed śmiercią 
zakupił Wińsko / Winzig, Wąsosz / Herrnstadt 
i Ryczeń / Rützen. Zmarł 27 listopada 1513 r. 
w Budzie na Węgrzech. Ciało przewieziono 
do Prusic i pochowano w krypcie kościoła  
Świętego Jakuba. Jego syn Johann poślubił  
Annę Zborowską, siostrę banity Samuela 
Zborowskiego.

Melchior Hedloff (1606-1654)
Zwany Melcher Schiesser (Melcher Strzelec). 
Urodził się w Kuźnicy Kąckiej koło Sośni 
i Międzyborza. Niewiele wiadomo o jego 
dzieciństwie i młodych latach poza tym, że 
miał dwóch braci – Watza i Georga. Kiedy miał 
dwanaście lat wybuchł 
jeden z największych 
kataklizmów jaki dotknął  
Śląsk, Czechy i kraje nie- 
mieckie – wojna trzydziesto- 
letnia. Międzybórz należał 
do księstwa wirtembersko-
oleśnickiego / Herzogtum 
Württemberg-Oels leżące- 
go w granicach monarchii 
austriackiej, czyli pod rzą- 
dami Habsburgów. Hedloff  
został wcielony do wojsk  
cesarskich, władał rapierem  
i dobrze strzelał z muszkietu. 
Pierwsze wzmianki o jego 
napadach datowane są na 

gliederte den Militsch-Trachenberger Kreis aus 
dem Herzogtum Oels aus und teilte Sigismund 
von Kurzbach den Trachenberger Teil zu (1492), 
daraufhin erhob er ihn zum Freiherrn (1493) 
und schenkte ihm den Militscher Teil (1494). 
Die beiden Dominien wurden zu den Freien 
Standesherrschaften, die gleichgesetzt waren 
mit den Schlesischen Herzogtümer. Sigismund 
Kurzbach baute in den Militsch-Trachenberger 
Güter die durch die Hussiten zerstörten Kirchen 
in Schlenz/Słączno und Sulau/Sułów wieder 
auf. Er finanzierte die Renovierung der St. Jakob 
Kirche in Prausnitz, erneuerte den Kirchenturm, 
verschenkte Ornate und stiftete eine Glocke 
(die älteste im Bartschtal). Im Jahr 1509 stiftete 
er eine Glocke für die Kirche in Trachenberg. 
Er kümmerte sich um verwahrloste Teiche und 
stellte der Karpfenzucht die führende Position 
in der Wirtschaft der Domäne wiederher. Ein 
Jahr vor seinem Tod kaufte er Winzig/Wińsko, 
Herrnstadt/Wąsosz und Rützen/Ryczeń. Er starb 
am 27. November 1513 in Buda in Ungarn. Sein 
Leichnam wurde nach Prausnitz transportiert 
und in der Krypta der St. Jakob Kirche beerdigt. 
Sein Sohn Johann heiratete Anna Zborowska, die 
Schwester des Verbannten Samuel Zborowski. 

Melchior Hedloff (1606-1654)
Genannt Melcher Schiesser, geboren in Kuźnica 
Kącka bei Suschen und Neumittelwalde. Über 
seine Kindheit und Jugend weiß man nicht 
viel, nur dass er zwei Brüder hatte - Watz und 
Georg. Als er 12 Jahre alt war brach eine der 

größten Katastrophen in 
Schlesien, Tschechien und 
den deutschen Länder  
– der 30jährige Krieg aus.  
Neumittelwalde gehörte zum 
Herzogtum Württemberg 
– Oels, das in den Grenzen 
der österreichischen Monar- 
chie, also unter der Habs-
burgischen Regierung lag.  
Hedloff wurde zur kaiser-
lichen Armee einberufen. Er 
konnte mit einem Rapier und 
einer Muskete umgehen. Die 
ersten Erwähnungen über 
seine Überfälle kommen aus 
dem Jahr 1642.
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1642 r. Przypuszczalnie był dezerterem, bo wojna 
skończyła się sześć lat później. Początkowo trudnił 
się kłusownictwem i drobnymi kradzieżami. 
Z czasem zaczął napadać na podróżnych, 
rabować ich i mordować. Działał w okolicach 
Sośni, Twardogóry, Milicza, Trzebnicy, Wołowa, 
Sułowa, Odolanowa, Sulmierzyc, Mikstatu, 
Czeszyc. Było to pogranicze Śląska i Wielkopolski, 
gdzie przebiegały uczęszczane szlaki handlowe. 
Podróżowali tędy szlachcice, kupcy, handlarze 
bydłem, chłopi, Żydzi czy zmierzające na 
jarmarki kobiety. Pismo wydane w 1654 r. 
w Augsburgu w drukarni Johanna Schultesa pt. 
Eine warhafftige und erschreckliche Newe 
Zeitung von dem grossen Mörder Melcher 
Hedloff / Sonst Schütze-Melcher genannt  
zawiera opis czynów Hedloffa, m.in.:
,,koło Pawłowa za Trzebnicą zastrzelił jeźdźca, 

jego prochownicę i sakwę z ołowianymi 
kulami sprzedał za 2 talary”, 

,,koło Ujeźdźca zabił konnego, zabrał konia,  
3 talary i 18 groszy”

,,koło Kopic zrabował dwóm Mazurom 4 talary 
po czym ich zabił”

,,w pobliżu Młyna Piecucha zabił dwie żony 
żołnierzy, przy których niczego nie znalazł”,

,,koło Wróblińca zastrzelił szwedzkiego żołnie-
rza ze Żmigrodu ”

,,w pobliżu Niwek zabił szwedzkiego jeźdźca, 
zabrał cztery konie a z zabitego zdarł ubranie 
i zrabował uzbrojenie”,

,,koło Domasławic zastrzelił dwóch jezdnych”,
,,niedaleko Pawłowa zabił chłopa i zabrał 

krowy”,
,,koło Prusic zastrzelił szlachcica, zabrał mu 

konia pełnej krwi, siodło, uprząż, pistolet i pięć 
talarów”. 

,,jednej zimy podciął gardło ciężarnej kobiecie, 
rozpłatał jej brzuch, wyjął płód, który także 
rozpłatał, by wyciąć serce. Zjadł je na surowo 
jeszcze ciepłe”.

Hedloffowi przypisywane były akty kanibalizmu 
(rytualnego?). Cytowane pismo zawiera 15 stron (!)  
szczegółowych opisów zabójstw. Z drobiazgo-
wymi relacjami kogo zabił, gdzie, co zrabował; 
podane są także zrabowane sumy pieniężne.  
Ofiarom zabierał konie, ubrania, siodła, uprząż, 
strzelby, pistolety, broń białą i zbywał często po 
zaniżonej wartości, byle tylko móc spieniężyć 
łupy. W dokumencie często powtarzają się nazwy 

Vermutlich war er ein Deser-teur, weil der  
Krieg erst sechs Jahre später endete. Anfangs 
beschäftigte er sich mit Wilderei und Klein-
diebstahl. Im Laufe der Zeit begann er die 
Reisenden anzugreifen, auszurauben und zu 
ermorden. Er war in der Gegend von Suschen, 
Festenberg, Militsch, Trebnitz, Wolau, Sulau, 
Adelnau, Sulmirschütz, Mixstadt, Alt Glashüte 
tätig. Dies war ein Grenzgebiet zwischen 
Schlesien und Großpolen, wo stark befahrene 
Handelswege verliefen. Hier reisten Adeligen, 
Kaufmänner, Viehhändler, Bauer, Juden oder 
Frauen, die auf Jahrmärkte gingen. 1654 
erschien in der Druckerei des Johannes Schultes 
in Augsburg ein Schreiben Eine warhafftige und 
erschreckliche Newe Zeitung von dem grossen 
Mörder Melcher Hedloff / Sonst Schütze-Melcher 
genannt, wo die Taten von Hedloff beschrieben 
sind, u.a. :
 „In Pafelawer Heide hinter Trebnitz einen 

Reuter erschossen / kriegte für sein Pulver 
und Bley 2. Thaler“

 „Bey Oyest in Trebnitzen / einen Reuter nieder 
gemacht / bekam 3. Th. 18. Gr.

 Auff die Damniske  zu / gegen den drey 
Coppitzen / 2. Masuren erschossen / hat bey 
ihnen 4. Thl. Gefunden“

 „Gegen Piecuch Mühlen zu zwo Soldaten 
Frawen ermordet / bey welchen er aber nichts 
gefunden.“

 „Einen Schwedischen Kundschaffer von 
Drachenberg erschossen.“ 

 „Hinter der Nifke einen Schwedischen Reuter / 
der nebens andern seinen Spießgesellen 
/ auffm Höniger Vorwege / vier Pferde 
genommen / geschossen / und ihm ein Pferd  
ein paar Pistollen und die Kleidung abgeno-
mmen.“

 „Bey Damaslowitz 2 Reuter gebüchset.“
 „Bey der Pawelke einen Bauer erschossen, hat 

Vieh genomen.“
 „Bey Prausnitz nach Schimmeraw gegen 

Koschnefe einen Edelmann getödtet / der 
hatte ein gut Pferd / Sattel / Zeug und Pistol / 
5. Thl. und ein Pitschirring.“

 „daß er ohn gefehr (…) eine fremde schwan-
gere Weibsperson (…)bey der elenden Kehle / 
 gegen den Schwetschke zu durch den Kopff 
/ wie auch das Mägdlein mit dem andern bey 
sich haben Rohr tod geschossen Nachmaln 
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wsi Wróbliniec, Bogdaj, Świeca, Chojnik, Pawełki, 
Niwki, Pawłów, Czeszyce, Ruda Sułowska, 
Bukowice, Sarmin, Łąki, Gola. Opis zawiera także 
przypadek studenta z Rygi, którego Hedloff 
wypuścił wolno w pobliżu Odolanowa. 
Na Boże Narodzenie 1652 r. zażądał od żony 
serca nowo narodzonej wnuczki. W wieczór 
wigilijny podała mu parujące serce, które zjadł  
na surowo, jednak przypuszczalnie nie był to 
 organ noworodka. Żonę Annę ujęto we wrześniu  
1653 r., nieco później zgłosiła się dobrowolnie 
córka Hedloffa, który zabił jej męża. Obie 
poddano torturom. Córkę i obu braci zbója 
stracono w tym samym 1653 r. 
Czy zabijał by nie było świadków, by nie wskazali 
skąd przyszedł i dokąd odszedł, by nie zdradzili 
jego kryjówek? Czy też zabijanie sprawiało mu 
przyjemność? Wśród 251 ofiar znajdowało się ok. 
100 Polaków, 6 Żydów, 10 kobiet, 5 szlachciców, 
7 kupców, 5 handlarzy bydłem, 8 gorzelników, 
15 strzelców. Znane są nazwiska jego dwóch 
kompanów: Simona Blachena i Georga Bogena.   
Muszkiet z nacięciami znamionującymi pocho- 
dzenie, wiek, płeć i zajęcie zabitego trzymano 
w pałacu w Oleśnicy. Obecnie broń ta znajduje  
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warsza-
wie. Morderca grasował przez jedenaście lat,  
wszelkie próby ujęcia go spełzały na niczym.  
Czasy po wojnie trzydziestoletniej charakte-
ryzowały się rabunkami maruderów i regular- 
nych oddziałów wojskowych, gwałtami, okru-
cieństwem. Dezerterzy z armii austriackiej 
czy szwedzkiej łączyli się w bandy i napadali 
na kupców, wieśniaków, wywoływali burdy 
w miastach, rabowali i zabijali, bo życie ludzkie 
nie znaczyło wówczas wiele i czuli się bezkarni. 
Po wycofaniu się wojsk szwedzkich książę 
oleśnicki Sylvius Nimrod von Württemberg 
zorganizował wyprawę, której celem miało być 
ujęcie siejącego zgrozę Melchiora Hedloffa. 
Pętla wokół złoczyńcy zacieśniała się. Pojmany 
został 2 listopada 1653 r. w gospodzie we wsi 
Łąki, położonej między Sułowem a Żmigrodem. 
Budynek karczmy stoi do dnia dzisiejszego. 
Hedloff przewieziony został do Oleśnicy, 
gdzie 14 listopada rozpoczął się jego proces. 
Podczas tortur przyznał się do 251 morderstw 
oraz aktów kanibalizmu. Zbrodnie Hedloffa 
opisywane były w niezliczonej liczbie druków 
w krajach niemieckich, w więzieniu rysowano 

deren toden Cörper auffgeschnitten / die tode 
Leibsfrucht / so ein Mägdlein / und etwan in 
der helfte gewesen / heraus gerissen / dessen 
Leiblein gleichfals eröffnet / das Hertzlein / 
so etwan eines Daumens groß gewesen / im 
Grimm heraus genommen / und daß er desto 
besser hertzhaffter werden könte / alsobalde 
rohe gefressen.“

Die zitierte Schrift beinhaltet auf 15 (!) Seiten 
detaillierte Beschreibung der Morde mit 
sorgfältiger Auflistung wer und wo ermordet, 
was geraubt wurde; es sind auch die geraubten 
Geldsummen genannt. Den Opfern nahm er 
Pferde, Kleidung, Sättel, Pferdegeschirr, Flinten, 
Pistolen, Blankwaffen ab und verkaufte dies für 
einen geringen Preis, nur um die Beute zu Geld 
zu machen. Hedloff sind Akten des (rituellen?) 
Kannibalismus zugeschrieben. 
In diesem Dokument wiederholen sich solche 
Ortsnamen wie Wildbahn, Neukirch, Lichtenfeld, 
Honig, Pawelke, Nifke, Pawelau, Alt Glashüte, 
Sulau Hammer, Frauwaldau, Sarmin, Lunke, 
Guhlan. Es wurde auch ein Fall eines Studenten 
aus Riga beschrieben, der bei Adelnau von 
Hedloff frei gelassen wurde. 
Am Weihnachten 1652 verlangte er von 
seiner Gattin das Herz seiner neu geborenen 
Enkelin. Am Heiligabend servierte sie ihm ein 
gedämpftes Herz, das er roh aß. Vermutlich war 
das aber nicht der Körperteil des Neugeborenen. 
Seine Gattin Anna wurde im September 1653 
festgenommen, später meldete sich freiwillig 
auch seine Tochter, deren Ehemann von Hedloff 
getötet wurde. Beide Frauen wurden gefoltert. 
Die Tochter und die beiden Brüder des Banditen 
wurden auch in dem Jahr 1653 hingerichtet. 
Tötete er, damit es keine Zeugen gab, die zeigen 
konnten, woher er kam und wohin er ging, die 
seine Verstecke verraten konnten? Oder fand er 
Vergnügen am Töten?
Zu seinen 251 Opfern zählen ca. 100 Polen,  
6 Juden, 10 Frauen, 5 Adliger, 7 Kaufmänner,  
5 Viehhändler, 8 Branntweinbrenner, 15 Schiesser.  
Zwei seine Kumpanen sind bekannt: Simon 
Blachen und Georg Bogen. 
Seine Muskete mit Kerbe, die Herkunft, Alter, 
Geschlecht und Beschäftigung des Getöteten 
aufwies, wurde im Schloss in Oels aufbewahrt. 
Gegenwärtig befinden sich diese Waffen in 
Sammlung des Nationalmuseums in Warszawa. 
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jego portrety, które ukazywały się w wówczas 
w każdym większym mieście w formie ulotek 
czy w gazetach. Ludność spragniona była 
opisów popełnionych morderstw i zbrodniczych 
czynów. Publiczna egzekucja Hedloffa stała się 
wydarzeniem szczególnym, musiała odpowiadać 
swoim okrucieństwem popełnionym zbrodniom.  
Dzień stracenia arcymordercy (Erzmörder – 
tak go określały ówczesne gazety i pisma) 
wyznaczono na 14 stycznia (inne źródła podają 
dzień 19 lutego) 1654 r. w Oleśnicy. Publiczne 
egzekucje rozpoczynały się przed ratuszem, 
kontynuowane były na rogatkach miasta i koń-
czyły się na miejscu straceń - przed bramami 
miasta. Widowisko to rozpoczęło się więc 
przed ratuszem, gdzie tłumnie zebrała się 
gawiedź. Hedloffa przywieziono na wozie, tutaj 
kat rozpoczął od oderwania mu wszystkich 
palców u rąk. Następnie na każdym z czterech 
rogów rynku rozdzierano jego piersi i ramiona 
rozżarzonymi kleszczami. Na pierwszym rogu 
rynku zdarto skazańcowi skórę z lewego 

Der Mörder trieb sein Unwesen 11 Jahre, alle 
Versuche ihn zu ergreifen erlitten ein Fiasko.
Für die Zeit nach dem Ende des 30jährigen 
Krieges waren Raubüberfälle von Marodeuren 
und regulären Truppen sowie Gewalt und 
Grausamkeit charakteristisch. Fahnenflüchtige 
aus österreichischer oder schwedischer Armee  
verbanden sich in Banden und griffen 
Kaufmänner und Bauer an, lösten Unruhen aus 
und töteten, weil das menschliche Leben damals 
keine große Bedeutung hatte und sie sich 
straffrei fühlten. 
Nach dem Rückzug der schwedischen Truppen 
organisierte der Fürst Sylvius Nimrod von 
Württemberg-Oels eine Expedition, um den 
Grauen verbreitenden Melchior Hedloff 
festzunehmen. Die Schlinge um den Missetäter 
wurde enger. Er wurde am 2. November 1653 
im Gasthaus im Dorf Lunke, zwischen Sulau und 
Trachenberg, festgenommen. Das Gebäude 
dieses Gasthauses steht bis heute. Hedloff wurde 
nach Oels transportiert, wo sein Prozess am 14. 
November begann. Während der Folter bekannte 
er die 251 Morde und den Kannibalismus. Hedloffs 
Verbrechen wurden in deutschen Ländern in 
unzähliger Zahl beschrieben und gedruckt, in 
Gefängnissen malte man seine Porträts, die 
damals in jeder größeren Stadt als Flugblätter 
oder in Zeitungen erschienen. Die Bevölkerung 
wollte die Beschreibung der begangenen Morde 
und verbrecherischen Handlungen erfahren. Die 
öffentliche Hinrichtung von Hedloff wurde zu 
einem besonderen Ereignis, ihre Grausamkeit 
sollte der begangenen Verbrechen entsprechen. 
Die Hinrichtung des Erzmörders (so bezeichneten 
ihn die damaligen Zeitungen und Zeitschriften) 
wurde für den 14. Januar (gemäß anderen 
Quellen war das der 19. Februar) 1645 in Oels 
geplant. Öffentliche Hinrichtungen begannen 
vor dem Rathaus, wurden an den Toren der 
Stadt weitergeführt und endeten auf der 
Hinrichtungsstelle – vor den Stadttoren. Das 
Spektakel fing also vor dem Rathaus an, wo sich 
der Pöbel zahlreich versammelte. Hedloff wurde 
auf dem Fuhrwerk hingebracht und dort riss ihm 
der Henker alle Finger ab. Hernach hatte man 
seinen Leib und die Schultern an den vier Ecken 
des Ringes mit glühenden Zangen gefordert. An 
der ersten Ecke hatte man ihn die Haut aus dem 
linken Arm gerissen, in der zweiten Ecke aus der 
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ramienia, na drugim - z lewej piersi, na trzecim - 
z prawego ramienia i wreszcie na czwartym rogu 
- z prawej piersi. Następnie zdjęto zbrodniarza 
z wozu i na wołowej skórze zawleczono na 
znajdujące się poza miastem pastwisko - 
miejsce ostatecznej kaźni. Odbyła się ona na 
specjalnie wzniesionej drewnianej platformie 
w obecności nadzwyczajnej ilości widzów, 
podobno w liczbie kilku tysięcy. Tutaj odbyło się 
łamanie ofiary kołem. Niepotwierdzone relacje 
podają, że żywcem wycięto jej serce. Na koniec 
ciało Hedloffa poćwiartowano, a później dla 
przestrogi rozwieszono przy czterech drogach 
poza miastem. Przy szczątkach umieszczono 
stosowne tabliczki miedziane, zawierające 
wykaz okrutnych zbrodni, których dopuścił się 
skazaniec. Podobnie potraktowano dwa lata 
później grabarza z Prusic, który podczas zarazy 
rozrzucał po kryjomu zarażone kawałki odzieży 
zmarłych ofiar na terenie miasta. 

Melchior von Hatzfeldt (1593-1658)   
W wieku młodzieńczym przeznaczony został  
do stanu duchownego, uzyskał nawet najniższy 
stopień kapłański diakona (jego młodszy brat, 
Franz, został w 1631 r. biskupem Würzburga 

linken Brust, in der dritten Ecke aus dem rechten 
Arm und in der vierten Ecke aus der rechten Brust. 
Danach wurde er aus dem Fuhrwerk genommen 
und auf der Ochsenhaut bis zur Weide außerhalb 
der Stadt – der Hinrichtungsstätte - geschleift. 
Die Hinrichtung fand auf einer speziell aufge-
richteten hölzernen Biene in Gegenwart von 
vielen Zuschauer statt; angeblich waren dort 
mehreren tausend Menschen. Hier wurde das 
Opfer gerädert. Nach unbestätigten Berichten 
hatte man dem Opfer bei lebendigem Leibe das 
Herz herausgerrissen. Zum Schluss wurde sein 
Leib gevierteilt und als Warnung an den vier 
Landstraßen aufgehängt. Bei den Überresten 
wurden kupferne Schilder mit dem Verzeichnis 
seiner grausamen Verbrechen hinzugefügt. 
Zwei Jahre später wurde ein Totengräber aus 
Prausnitz ähnlich behandelt, der während einer 
Seuche befallene Kleidungteile von Verstorbenen 
heimlich in der Stadt ausstreute. 

Melchior von Hatzfeldt (1593-1658). 
Als junger Mann war er für den geistlichen 
Stand vorgesehen und erreichte sogar die 
niedrigste Stufe der Priesterwürde, den Diakon 
(sein jüngerer Bruder, Franz wurde im Jahr 1631 
Bischof von Würzburg und Bamberg). Nach 
dem Studium in Frankreich, trat er in die Armee 
des österreichischen Kaisers Ferdinands II. von 
Habsburg. Er diente unter Albrecht Wallenstein, 
dem Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee, 
und wurde zum Offizier befördert. Die deutschen 
Länder, darunter Schlesien, wurden damals durch 
den 30-jährigen Krieg (1618-1648) verwüstet. Im 
Jahr 1631 erbte er Güter vom Graf von Gleichen. 
Danach, im Jahr 1632 wurde er  Oberst. Zwei 
Jahre später wurde Wallenstein durch die, von 
dem Kaiser geschickten, Attentäter gefasst und 
ermordet, was dem Hatzfeldt die Möglichkeit 
gab, Kariere zu machen. Im Jahr 1635 wurde er 
zum Feldmarschall und Reichsgrafen ernannt. 
In Kürze hatte ihn der Kaiser zum Kommandant 
des Heeres befördert. Der Kaiser schuldete dem 
Hatzfeldt große Summen für die Finanzierung 
von Truppenteilen und als Entschädigung 
dafür übertrug er ihm im Jahre 1641 die Freie 
Standesherrschaft Trachenberg mit Prausnitz.  
Die dem Feldmarschall übertragenen Güter 
wurden von Adam Ullrich Schaffgotsch konfi- 
sziert, für die vermeintliche Teilnahme an der  
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i Bambergu). Po studiach we Francji wstąpił do 
wojska cesarza Austrii, Ferdynanda II Habsburga. 
Służył w oddziałach głównodowodzącego 
armią cesarską Albrechta Wallensteina, gdzie 
zdobył szlify oficerskie. Państwa niemieckie, 
w tym Śląsk, pustoszone były wówczas 
przez wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). 
W 1631 r. odziedziczył dobra po hrabim 
von Gleichen. W 1632 r. dosłużył się stopnia 
pułkownika. Dwa lata później nasłani przez 
cesarza zamachowcy schwytali i zamordowali 
Wallensteina, co otworzyło Hatzfeldtowi drogę  
do dalszej kariery. W 1635 r. został awansowany 
do stopnia feldmarszałka oraz obdarzony tytu-
łem hrabiowskim. Wkrótce cesarz mianował go  
dowódcą armii lądowej. Monarcha winien był  
Hatzfeldtowi znaczne sumy za finansowanie 
oddziałów wojskowych, dlatego w formie  
rekompensaty przekazał mu w 1641 r. wolne  
państwo stanowe Żmigród wraz z Prusicami.  
Darowany feldmarszałkowi majątek skonfisko- 
wany został Adamowi Ullrichowi Schaffgotschowi  
za rzekomy udział w spisku antycesarskim 
Wallensteina. Hatzfeldt osiedlił się w swoich  
dobrach we wsi Powidzko (1647 r.), bowiem  
twierdzę żmigrodzką okupowali do 1650 r. 
Szwedzi. Jako że pokój westfalski (1648 r.) 
wprowadził zasadę czyje panowanie tego religia 
w dobrach feldmarszałka zaczęto ludność  
rekatolizować. Czynnie wspierał to sam panujący,  
który sprowadził w 1654 r. do Żmigrodu jezu-
itów. Mimo surowych kar i zakazu praktyk 
luterańskich opór ludności nie słabł i jezuitów 
w 1657 r. odwołano ze Żmigrodu. W tymże 
roku podczas potopu szwedzkiego król Jan 
Kazimierz poprosił cesarza Austrii o zbrojną 
pomoc. Monarcha habsburski wysłał z odsieczą 
do Krakowa 16-tysięczną armię pomocniczą pod 
feldmarszałkiem Hatzfeldtem. Po miesięcznym 
oblężeniu Kraków uwolniono, jednak złożony 
chorobą feldmarszałek został odwieziony do  
Żmigrodu. Zmarł na początku 1658 r. Alabastro-
wa tumba grobowa Hatzfeldta, dłuta Achillesa 
Kerna (ze scenami oblężenia Krakowa), uznawana  
jest za arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej baroku.

Katarzyna Agnieszka Sapieha 
(1715/1718 (?)–1779) 
Urodziła się w Koźminie Wielkopolskim. Ojciec,  
Jan Kazimierz Sapieha (zm. w 1730 r. w Rawiczu),  

Wallensteins Verschwörung gegen den 
Kaiser. Hatzfeldt siedelte sich in seinen Güter 
in Powitzko (1647) an, denn die Festung 
Trachenberg war bis 1650 von den Schweden 
besetzt. Da der westfälische Frieden (1648) 
das Prinzip codifizierte, dass die Untertanen 
eines Herrschers der Religion des Herrschers 
angehören mussten, begann man in den Gütern 
des Feldmarschalls die Rekatholisierung der 
Bevölkerung. Hatzfeldt selbst unterstützte aktiv 
diese Aktion, indem er nach Trachenberg die 
Jesuiten ansiedelte ließ. Trotz hohen Strafen 
und des Verbotes evangelischer Gottesdienste 
erlahmte der Wiederstand der Einwohner nicht 
und im Jahr 1657 wurden die Jesuiten aus 
Trachenberg abberufen. 
Auch in diesem Jahr, während des Zweiten 
Nordischen Krieges („die schwedische Sintflut“)  
bat der König Johann Kasimir den österreichi-
schen Kaiser um militärische Hilfe. Der 
habsburgische Monarch schickte eine 16.000 
köpfige Armee unter der Führung des 
Feldmarschalls von Hatzfeldt zum Eintsatz. 
Nach monatiger Belagerung wurde Krakau 
befreit, jedoch der Feldmarschall von Hatzfeldt 
erkrankte und wurde nach Trachenberg 
gebracht. Er starb Anfang 1658. Das Alabaster- 
Tumba-Grabmal des Melchior von Hatzfeldt, 
gefertigt von Achilles Kern (mit den Szenen von 
Belagerung der Stadt Krakau) hält man für ein 
Meisterstück der Bildhauerkunst des Barocks. 

Katarzyna Agnieszka Sapieha 
(1715/1718 (?)–1779) 
Geboren in Koschmin in Großpolen. Ihr Vater, 
Johann Kasimir von Sapieha (gestorben 1730 
in Rawitsch),der Große Hetman Lithauens, 
war Graf zu Lahowitz und Sapieżyn. In seinem 
Besitz befanden sich Güter von Radlin, Rawitsch, 
Koschmin und Borek. Ihre Mutter, Ludwiga 
Maria stammte aus der großpolnischen Familie 
Opalinski. Katharina – Herrin auf Rawitsch- 
wie sie genannt wurde, weil diese Stadt zu 
ihrem Eigentum gehörte (1737-1771) heiratete 
früh, vermutlich 1733, im Alter von 15 (18?) 
Jahren. Ihr Bräutigam war ihr Vetter – Michael 
Anton Sapieha, Landrat in Gulben, der spätere 
Jägermeister des Großfürstentums Litauen. 
Getraut wurde das Paar in der Klosterkirche 
in Rawitsch durch den Priester aus Gnesen 
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hetman wielki litewski nosił  tytuł hrabiego 
na Lachowicach i Sapieżynie. Posiadał dobra  
radlińskie, rawickie, koźmińskie i borkowskie.  
Matka, Ludwika Maria, pochodziła z wielko-
polskiego rodu Opalińskich. Katarzyna - ,,Pani 
na Rawiczu”, jak ją zwano z powodu tytułu do 
własności miasta (1737–1771), wyszła młodo 
za mąż, przypuszczalnie w 1733 r., w wieku 
piętnastu (osiemnastu?) lat. Oblubieńcem 
był stryjeczny brat Katarzyny – Michał Antoni 
Sapieha, starosta gulbiński, późniejszy łowczy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ślub, udzielony 
przez ks. Aleksandra Gorzeńskiego z Gniezna 
w rawickim kościele klasztornym, odbył się 
z naruszeniem obowiązujących wówczas zasad: 
braku dyspensy z tytułu bliskiego pokrewieństwa 
i pominięcia proboszcza z Łaszczyna, do którego 
parafii należał wtedy Rawicz. Duchowny ten 
wniósł protest do kurii w Poznaniu przeciw 
ważności zawartego ślubu. Proces trwał do 
1743 r., a jego wynikiem stało się unieważnienie 
związku.  Dwa lata później kiedy Sapiehowie 
rozstali się, Katarzyna była już matką urodzonej 
w Rydze córki Hedinwingi (Hedwig?). Dwóch 
synów ze związku z kuzynem zmarło wcześnie, 
Jan – wieku dwóch lat (1737 r.), drugi – nieznany 
z imienia – prawdopodobnie przy porodzie.       
Przypuszczalnie mariaż z Wojciechem Pawłem  
Żywnym, dworzaninem Sapiehów, stanowił 
powód, dla którego Katarzyna nabyła cieszkow-
skie dobra na ogarniętym działaniami wojennymi 
Śląsku (druga wojna śląska między Prusami 
a Austrią, 1744-1745). Wedle ówczesnych norm 
obyczajowych relacja miłosna z dworzaninem 
stanowiła skandaliczny mezalians trudny do  
zniesienia w arystokratycznych sferach katolickiej,  
rozpolitykowanej i zwaśnionej Rzeczypospolitej. 
Rodzina Sapiehów nie uznała tego związku i nie 
uczestniczyła w zaślubinach, które odbyły się 
tym razem w Warszawie. Despekt był zbyt wielki, 
by arystokratyczny ród mógł go znieść.
Nabyty przez Sapieżynę (nigdy nie zmieniła 
nazwiska) Cieszków / Freyhan z przyległościami 
leżał za granicą – na Śląsku pruskim, bardziej 
swobodnym obyczajowo, z rosnącym wpływem 
protestantów po oderwaniu od katolickiej 
Austrii. Katarzyna sfinansowała tu budowę 
ewangelickiej świątyni (Katharinenkirche), 
sprowadziła kolonistów z pobliskich dóbr rawic-
kich, wprowadziła nowe uprawy i podniosła 

Aleksander Gorzenski. Bei der Trauung wurden 
damals geltende Regeln missachtet: es fehlte die 
Dispens wegen der naher Verwandtschaft und 
der Pfarrer aus Łaszczyn, zu dessen Pfarrbezirk 
Rawitsch gehörte wurde dabei übergangen. 
Dieser Geistliche legte  Protest gegen die 
Gültigkeit der geschlossenen Ehe an die Kurie in 
Posen ein. Der Prozess dauerte bis zum 1743, die 
Ehe wurde für nichtig erklärt. Zwei Jahre später, 
als die Sapieha sich trennten, war Katharina 
schon Mutter einer in Riga geborenen Tochter 
Hedinwing (Hedwig?). Zwei Söhne aus der 
Beziehung mit dem Vetter starben früh, Johann – 
im Alter von zwei Jahren (1737), der zweite- sein 
Name ist unbekannt – wahrscheinlich bei der 
Geburt. Voraussichtlich aufgrund der Mariage mit 
Wojciech Paul Żywny, dem Höfling von Sapieha, 
erwarb Katharina die Freyhaner Güter in dem 
Kriegsgebiet Schlesien (der zweite Schlesische 
Krieg zwischen Preußen und Österreich, 1744-
1745). Nach damaligen Umgangsnormen der 
aristokratischen Schichten des katholischen, 
politisierten und zerstrittenen Polens war die 
Liebesbeziehung mit einem Höfling eine schwer 
auszuhaltende Mesalliance. Die Familie Sapieha 
erkannte diese Beziehung nicht an und nahm 
an der Vermählung, die diesmal in Warschau 
stattfand, nicht teil. Die Despektion war zu groß, 
damit das Adelsgeschlecht sie ertragen konnte. 
Die von Katharina Sapieha (sie änderte nie ihren 
Namen) erworbene Stadt Freyhan/ Cieszków 
samt der Ländereien befand sich im Ausland 
– in dem preußischen Schlesien. Die Sitten 
dort waren nicht so streng und Protestanten 
gewannen nach der Abtrennung Schlesiens 
von dem katholischen Österreich immer mehr 
an Einfluss. Katharina finanzierte den Bau der 
evangelischen Kirche (Katharinenkirche), holte 
Kolonisten aus den Rawitscher Gütern herbei, 
führte neue Kulturpflanzen ein und bald hob 
sie den Wirtschaftsstandard des Dominiums 
an. Mit Begeisterung wurden ihre Handlungen 
von dem neuen Herrscher Schlesiens, Friedrich 
II. betrachtet, als er, während einer Inspektion 
des neu gegründeten Militsch-Trachenberger 
Kreises in der Freyhaner Residenz verweilte. Er 
begann sie unsere liebe Muhme zu nennen und 
nach Jahren verlieh er ihr den Fürstintitel. Das 
frisch verheiratete Paar ließ sich in einem von 
Ernst von Geist und Hagen vor einem halben 
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wkrótce poziom gospodarczy dominium. 
Z podziwem patrzył na to nowy władca Śląska, 
Fryderyk II, który przebywał w cieszkowskiej 
rezydencji Katarzyny wizytując nowo utworzony 
powiat milicko-żmigrodzki. Zaczął ją nazywać 
,,naszą drogą Cioteczką” (unsere liebe Muhme) 
a po latach nadał jej tytuł księżnej. 
Nowo poślubiona para zamieszkała w pałacu 
wzniesionym pół wieku wcześniej przez Ernsta 
von Geist und Hagen. Ze związku z Pawłem 
Żywnym urodzili się dwaj synowie: w 1751 r.  
Jan Nepomucen Judy Tomasz i w 1755 r. Joachim 
Antoni Ignacy Franciszek Ksawery. Córka 
Katarzyny, będąca jej wielką miłością i wielką 
tajemnicą, zmarła w wieku osiemnastu lat. 
Sapieżyna usilnie zabiegała o tytuł szlachecki 
dla nowego męża. Po długich staraniach Żywny 
otrzymał od austriackiej cesarzowej Marii Teresy 
szlachectwo z nazwiskiem von Lilienhoff.
Owocem działań Katarzyny Sapiehy były dwie  
imponujące budowle: kościół katolicki w Ciesz-
kowie oraz ratusz w Rawiczu. Ratusz ukończono 
w 1753 r., wtedy też przystąpiono do budowy 
świątyni. W obu obiektach znajdują się portrety 
fundatorki. Brat Katarzyny, Piotr Paweł – jeden 
z najbardziej wpływowych polityków epoki – 
w 1766 r. sprzedał zadłużone dobra na Litwie 
i osiadł w Wielkopolsce.
Katarzyna uaktywniła się politycznie w 1768 r. , 
kiedy to zrewoltowana szlachta zawiązała w Barze 
na Podolu zbrojny związek przeciw dominacji 
Rosji w Rzeczypospolitej i w obronie wiary 
katolickiej w kraju. Konfederacja skierowana 
była siłą rzeczy przeciw królowi Stanisławowi 
Augustowi Poniatowskiemu i popierającym 
go wojskom rosyjskim. Księżnie Sapiehowej 
przypisuje się główną rolę w przyłączeniu do 
konfederacji Wielkopolski, miała też organizować 
zjazd konfederatów w Poznaniu w 1769 r. 
Rezydując w Cieszkowie położonym przy gra-
nicy z Wielkopolską, miała jako w właścicielka 
Rawicza położonego w Rzeczypospolitej wgląd 
w tamtejszą sytuację, o czym informowała 
Adama Krasińskiego, czołową postać polskiego 
powstania. Z czasem impet konfederatów ustał. 
Katarzyna w 1771 r. sprzedała dobra rawickie  
Janowi Nepomucenowi Mycielskiemu. Rok 
później upadek konfederatów barskich skutko-
wał pierwszym rozbiorem Polski. 
Na początku lat 70. XVIII w. Katarzyna Sapieha 

Jahrhundert gebauten Schloss nieder. Aus der 
Beziehung mit Pawel Zywny sind zwei Söhne 
geboren: im Jahr 1751 Johann Nepomuk Judas 
Thaddäus und im Jahr 1755 Joachim Anton 
Ignatz Franz Xaver. Ihre Tochter, die ihre große 
Liebe und großes Geheimnis war, starb im Alter 
von 18 Jahren. Katharina Sapieha bemühte sich 
eifrig um den Adelstitel für ihren neuen Ehemann. 
Nach langen Bemühungen erhielt Zywny von 
der österreichischen Kaiserin Maria Therese den 
Adelstitel mit den Namen von Lilienhoff. 
Das Ergebnis ihrer Tätigkeit waren zwei 
beeindruckende Bauten: die katholische Kirche 
in Freyhan und das Rathaus in Rawitsch. Der Bau 
des Rathauses wurde im Jahr 1753 beendet, in 
demselben Jahr wurde mit dem Bau der Kirche 
begonnen. In beiden Gebäuden befinden sich 
ihre Porträts. Der Bruder von Katharina, Peter 
Paul – einer der einflussreichsten Politiker 
dieser Epoche – verkaufte im Jahr 1766 die 
verschuldeten Landgüter in Litauen und siedelte 
sich in Großpolen an. 
Katharina begann sich politisch aktiv zu enga-
gieren 1768, nachdem der revolutionierte Adel 
in Bar in Podolien ein Militärbündnis gegenüber 
der Dominanz Russlands in Königreich Polen 
gründete und für den katholischen Glauben 
eintrat. Das Bündnis war zwangsläufig gegen 
den König Stanislaus August Poniatowski und 
die russische Armee, die den König unterstützte, 
gerichtet. Der Fürstin von Sapieha wurde die 
Hauptrolle in dem Anschluss von Großpolen 
an das Bündnis zugeschrieben, sie sollte auch 
das Konföderierten -Treffen in Posen 1769 
organisieren. Zwar residierte sie in Freyhan an 
der Grenze mit Großpolen, aber als Besitzerin von 
Rawitsch, das in Großpolen lag, nahm sie Einblick 
in dortige Situation und informierte darüber 
Adam Krasinski, die Hauptperson des polnischen 
Aufstandes. Im Laufe der Zeit hörte der 
Schwung der Konföderierten auf. 1771 verkaufte 
Katharina die Rawitscher Güter an Johann 
Nepomucen Mycielski. Ein Jahr später hatte der 
Zusammenbruch der Bar-Konföderierten die 
Erste Teilung Polens zur Folge. 
Anfang der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts begann 
der letzte, sehr vergeistigte und religiöse Teil 
ihres Lebens. Einfluss darauf könnten haben: Die 
Misslungene erste Ehe, zwei verstorbenen Kinder  
aus dieser Beziehung, Tod der Lieblingstochter 
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rozpoczęła swoją ostatnią, bardzo uduchowioną 
i religijną część życia. Nieudane pierwsze mał-
żeństwo, dwoje zmarłych dzieci z tego związku, 
śmierć ukochanej córki, mezalians, którego 
efektem było odwrócenie się rodziny mogły mieć 
na to wpływ. Częste modlitwy, habit tercjarki 
i ostentacyjna religijność wyz-naczały jej teraz 
rytm dni, tygodni i miesięcy. Demonstrowana 
pobożność nie przeszkadzała jej skutecznie 
administrować cieszkowskim majątkiem.
Niepotwierdzona wersja zdarzeń mówi o jej  
pielgrzymce do Rzymu, audiencji u papieża 
i uzyskaniu rozgrzeszenia pod warunkiem 
ufundowania katolickiej świątyni. Przeczy 
temu jednak chronologia wydarzeń. Katarzyna 
zmarła w 1779 r. Kazała się pochować w podzie-
miach kościoła pw. Najświętszej Marii Panny 
w Cieszkowie u boku ukochanej córki.  Jej 
ciało obleczone w habit świeckiej tercjarki 
zachowało się, bo uległo naturalnej mumifikacji. 
Przypuszczalnie trumna zbita została ze świeżego  
iglastego drewna, którego żywica i olejki etery-
czne wpłynęły na zachowanie zwłok w całości.

Joachim Carl Maltzan (1733-1817)
Syn Joachima Andreasa II i Friederike von 
Platen Hallermund. Urodził się i wychował 
w Miliczu.  Biegły w językach, z ogładą, po 
zagarnięciu Śląska przez Prusy, został wysłany 
przez Fryderyka II jako poseł pruski (1770) na 
dwór angielski Jerzego III. Tam patrzył na skutki 
rewolucji przemysłowej i gwałtowny rozwój 
kraju.  Polowania, moda, maniery, rezydencje, 
parki angielskie – wszystko to kształtowało 
milickiego arystokratę. 
Po powrocie pragnął rozwinąć gospodarczo 
Milicz dlatego założył 2 km na południe od 
miasta osiedle fabryczne, jedno z pierwszych 
tego rodzaju na Śląsku. Na cześć drugiego 
imienia założyciela zostało nazwane Carlstadt. 
Osiedle zostało zaprojektowane przez Leonarda 
Schätzela i zbudowane w latach 1805–1807. Od 
1806 w sześciu budynkach fabrycznych mieściła 
się gręplarka i przędzalnia mechaniczna przędzy 
owczej, przędzalnia bawełny sprowadzanej 
z Londynu i Triestu, manufaktury płótna, sukna  
i perkalu. Wełnę dostarczały m.in. liczne 
owczarnie znajdujące się w dolinie Baryczy, 
jedna z nich znajdowała się przy drodze do 
Kaszowa, nad potokiem, w nieistniejącej osadzie 

und die Mesalliance, aufgrund der ihre Familie sich 
von ihr distanzierte. Häufige Gebete, Ordenskleid 
der Schwester des Dritten Ordens und ostentative 
Religiosität legten jetzt den Rhythmus ihrer Tage, 
Wochen und Monaten fest. Die demonstrierte 
Religiosität behinderte sie bei der Verwaltung des 
Grundbesitzes in Freyhan nicht.
Laut unbestätigten Quellen sollte Katharina 
nach Rom pilgern, von dem Papst in Audienz 
empfangen worden sein und die Absolution von 
ihm bekommen haben, unter der Bedingung, 
eine katholische Kirche zu stiften. Die Chronologie 
der Ereignisse spricht jedoch dagegen. Katharina 
starb im Jahr 1779. Sie ließ sich im Kellergeschoss 
der Kirche der Heiligen Jungfrau Maria, neben 
ihrer Lieblingstochter beisetzen. Ihr Körper, in 
dem Ordenskleid der der Schwester des Dritten 
Ordens blieb erhalten, weil eine natürliche 
Mumifizierung stattfand. 
Der Sarg wurde vermutlich aus einem frischen 
Nadelbaum gemacht und dank dessen Harzes  
und ätherischen Ölen blieb die Leiche unbe-
schädigt erhalten. 

Joachim Carl von Maltzan (1733-1817)
Sohn von Joachim Andreas II uns Friederike von 
Platen Hallermund, geboren in Militsch. Seit 
1770 Joachim Carl von Maltzan war preußischer 
Diplomat. Er wollte Militsch wirtschaftlich 
entwickeln und gründete deswegen 2 km 
südlich von der Stadt eine Fabriksiedlung. Sie 
war eine der ersten Siedlungen dieser Art in 
Schlesien und wurde nach dem Vornamen des 
Gründers Carlstadt genannt. Der Graf wollte 
auch einen Kurort schaffen, konnte aber diese 
Pläne nicht verwirklichen. 
Der Bauplan der Siedlung stammt von 
Leonardo Schätzel und wurde 1805-1807 
realisiert. In sechs Fabrikgebäuden gab es 
seit 1806 Krempelmaschinen, mechanische 
Schafwolle- und Baumwollespinnmaschinen 
aus London und Triest, Leinen-, Tuch-, und 
Perkalmanufakturen. Die Wolle kam aus der 
Schäferei im Bartschtal. In der Spinnerei waren 30 
Personen beschäftigt, in der Leinenmanufaktur 
arbeiteten 40 Personen. Die Maschinen wurden 
durch Wasserkraft angetrieben. Tuch verkaufte 
man in Russland, Frankfurt an der Oder und 
Hamburg. Die Manufakturen gingen  wegen der 
Kontinentalsperre während der Napoleonischen 
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Lubiel. W przędzalni zatrudnionych było 30 osób 
a manufaktura płótna dawała pracę 40 osobom. 
Maszyny były napędzane siłą wodną. Sukno 
sprzedawano w Rosji, Frankfurcie nad Odrą 
i Hamburgu. Tutejsze manufaktury nie przetrwały 
jednak długo, blokada kontynentalna w czasie 
wojen napoleońskich odcięła dostawy bawełny 
przyczyniając się do plajty przedsięwzięcia, 
w końcu całość została zniszczona w 1817 r. 
po śmierci założyciela. W pustych budynkach 
urządzono powiatowy lazaret (szpital zakaźny). 
Osiedle jednak pozostało i rozwijało się wzdłuż 
drogi prowadzącej do Wrocławia. W miejscu 
dawnych manufaktur założono później fabrykę 
brunszwickiej kiełbasy.  
Z pierwotnego założenia osiedla pozostał 
kościół św. Anny. Ponieważ kaplica na początku 
XIX w. była już mocno zniszczona Joachim Carl 
Maltzan postanowił ją odbudować, ale w nowym 
miejscu, by mogła pełnić posługę religijną dla 
mieszkańców założonego przez niego osiedla 
przemysłowego. Świątynię wzniesiono w 1807 r., 
według projektu Leonarda Schätzela. Po pożarze 
w 1797 r. Joachim Carl Maltzan przeniósł się do 
nowo zbudowanego pałacu. Nowy pałac został 
wzniesiony według planów Karla Gottfrieda 
Geisslera w stylu klasycystycznym. Joachim 
Carl był blisko związany z dworem pruskim 
w Berlinie, stąd czerpanie z tamtejszych wzorców 
i wydłużony budynek z kopułą pośrodku, 
nawiązujący wyraźnie do Sanssouci i Neues 
Palais w Poczdamie.
Rozległy sentymentalno – romantyczny park 
otaczający pałac, o łącznej powierzchni ok. 50 
ha, został założony z polecenia Joachima Carla 
ok. 1800 roku. Hrabia pełniąc wcześniej funkcję 
posła na dwór króla angielskiego przywiózł 
ze sobą modę na nowy sposób urządzania 
ogrodów i założył pierwszy na Śląsku park w stylu 
angielskim, czyli upodobniony do naturalnego 
lasu, z widokowymi polanami i rozlewiskami 
Młynówki Milickiej. Występuje tu do dziś szereg 
gatunków drzew egzotycznych. Pochowany 
został w krypcie kościoła św. Anny na Karłowie.

Karl von Holtei (1798-1880)  
Syn rotmistrza husarii Carla von Holteya i Carli 
von Kessel, która zmarła krótko po porodzie. 
Ojciec oddał go do krewnej mieszkającej 
w Wielkiej Lipie koło Obornik Śląskich. Następnie 

Kriege Pleite, weil die Baumwollelieferungen 
ausblieben. Nach dem Tod des Gründers wurden 
1817 alle Einrichtungen beseitigt. In den leeren 
Gebäuden entstand zuerst ein Lazarett. Später 
gründete man in den ehemaligen Manufakturen 
eine Fabrik für Braunschweiger Wurst. 
Heute findet man in Carlstadt (Karłów) keine 
Spuren der damaligen Manufakturen mehr. Nur 
die Villa des Verwalters, derzeit das Gebäude 
der Oberförsterei, und die Kirche der Heiligen 
Anna stehen noch. Die Kapelle der Heiligen 
Anna stand ursprünglich im Wald am Bach 
zwischen Carlstadt, Melochwitz und Kasawe. 
Seit dem Mittelalter war die zum ersten Mal 
1505 erwähnte Kapelle ein Kultort. Nach der 
Überlieferung wurde sie an der Stelle gebaut, 
an der die Heilige Hedwig auf ihren Ehemann 
Heinrich den Bärtigen gewartet hat, der in dieser 
Zeit jagte. Besonders verehrt wurde ein Stein 
mit dem Fußabdruck der Heiligen Hedwig. Der 
Legende nach wurde zuerst eine Frau geheilt, 
die zum Grab der Heiligen Hedwig gepilgert 
war. Als Anfang des 19. Jahrhunderts die Kapelle 
stark zerstört war, entschloss sich Joachim Carl 
Maltzan, sie wiederaufzubauen, diesmal aber an 
einem anderen Ort. Sie wurde im Jahr 1807 nach 
dem Entwurf von Leonardo Schätzel gebaut 
und der Stein der Heiligen Hedwig vor der 
Kirche eingegraben. Aus der damaligen Kapelle 
stammt die Skulptur der Heiligen Anna Selbdritt. 
In der Krypta der Kirche wollte der Gründer 
von Karlstadt begraben werden, obwohl er 
Protestant war.
Nach dem Brand im Jahr 1797 setzte sich 
Joachim Carl Maltzan im neu gebauten Schloss 
fest. Das Schloss beherbergte für kurze Zeit auch 
noch Tuchspinnerei, Theater und Gefängnis. In 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfiel 
es zur Ruine. Etwas südlich von der Ruine ließ 
Graf Joachim Carl von Maltzan 1797/98 durch 
Carl Gottfried Geissler das Neue Schloss im 
klassizistischen Stil erbauen. Joachim Carl war eng 
mit dem preußischen Hof in Berlin verbunden, 
deswegen bezieht sich der Stil auf das Schloss  
Sanssouci und das Neue Palais in Potsdam. Unter 
der auffälligen Kuppel befindet sich der Ballsaal 
mit Halbsäulen und einem großen Fenster  mit 
Aussicht auf den Schlosspark. Im Jahr 1813 
besuchte Zar Alexander I. das Schloss auf dem 
Weg zum Treffen mit dem preußischen König in 

BIOGRAFISCHE NOTEN 
VON AUßERGEWÖHNLICHEN MENSCHEN

BIOGRAMY
 LUDZI NIEZWYKŁYCH



195

wychowywał się w domu Karla von Schauberta, 
gdzie dorastał traktowany jak syn. Oborniki 
stały się mitycznym miejscem opiewanym po 
wielokroć w wielu utworach przez Holteia. 
Zasadzone przed domem w Obornikach jodły 
spowodowały, że jodła znalazła się w herbie 
miasta. Przeprowadził się z żoną do Wrocławia, 
tam pracował w teatrze Kalte Asche. Następnie 
wyjechał do Berlina, gdzie żona dostała stały 
etat jako aktorka. Napisał tam dwa wodewile: Die 
Wiener in Berlin (1824) oraz Die Berliner in Wien 
(1825), cieszące się wielką popularnością. 
W 1822 r. napisał sztukę Stanisław albo cudowne  
ocalenie (Stanislaus oder: Die wunderbare Rettung), 
na temat porwania i ocalenia polskiego króla 
Stanisława Poniatowskiego. Wcześniej poznał 
wirtuoza skrzypiec Karola Lipińskiego, którego 
talent cenił co udowodnił poświęcając mu sonet. 
Ważnym utworem o tematyce polskiej była 
śpiewogra (Liederspiel) pt. Stary wódz (Der alte 
Feldherr). Dzieło to opowiadało dzieje Insurekcji 
Kościuszkowskiej i jej przywódcy Tadeusza 
Kościuszki. Prapremiera utworu miała miejsce 

Trachenberg, als es um eine Vereinbarung gegen 
Napoleon ging. Zu Ehren des Sieges wurde das 
Friedenstor mit dem Löwen errichtet. Andreas 
Maltzan erbte (1905) nach dem Tod seiner Tante 
Lady Forester ihren Besitz. Das ermöglichte 
ihm den Ausbau des Schlosses. Er ließ auch das 
Schloss mit Kopien von antiken Skulpturen aus 
Italien und Skulpturen im Jugendstil wie 1909 
mit der Statue “Der junge Jäger” von Karol Piper 
und einem Brunnen der  Berliner Bildhauerin 
Kornelia Paczka-Wagner schmücken. Heute wird 
das Schloss als Forstwirtschaftliches Technikum 
genutzt. Der Schlosspark war vor 1800 der erste 
und einzige Englische Garten in Schlesien. 
Er umfasst ca. 50 ha. und wurde von Graf 
Joachim Carl angelegt, der früher in England 
war und deshalb den Park im englischen Stil 
einrichten ließ. Es gibt hier heute noch viele 
exotische Baumarten. Zu den interessantesten 
gehören Echte Sumpfzypresse,   Kaukasische 
Flügelnuss,  Rotbuche,  Kanadische Hemlockta- 
nne und Riesen-Lebensbaum. Um das Schloss  
herum und am Mühlgraben wachsen verschie-
dene Rhododendron-Arten. Im Park kommen  
circa 80 Arten vor.

Karl von Holtei (1798-1880)
Sohn des Hussariarittmeisters Carl von Holtei 
und Carla von Kessel, die kurz nach seiner 
Geburt starb. Sein Vater gab ihn in die Obhut 
einer Verwandten, die in Groß Leipe bei 
Obernigk wohnte. Danach wurde er im Haus von 
Karl von Schubert erzogen, wo er als eigener 
Sohn behandelt wurde. Obernikg wurde zu 
einem mythischen Ort, der oftmals in seinen 
Werken erschien. Die von Karl von Holtei vor 
seinem Haus in Obernigk angepflanzten Tannen 
befinden sich im Wappen der Stadt. Karl von 
Holtei zog mit seiner Gattin nach Breslau um, 
wo er im Theater Kalte Asche engagiert wurde. 
Als seine Gattin im Berliner Theater ein festes 
Engagement bekam, kam er mit ihr nach Berlin. 
In Berlin schrieb er seine zwei Singspiele: Die 
Wiener in Berlin (1824) und Die Berliner in Wien 
(1825), die sich großer Popularität erfreuten. 
Im Jahre 1822 verfasste er ein Theaterstück 
Stanislaus oder: Die wunderbare Rettung über 
Entführung und Rettung des polnischen Königs 
Stanislaus II. Poniatowski. Vorher lernte er den 
Geigenvirtuosen Karol Lipinski kennen, dessen 
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w Berlinie, następnie we Wrocławiu. Dzieło grane 
było w Oleśnicy, pałacu w Szczodrem, Dreźnie, 
Lipsku i Berlinie. Finałowe sceny wzbudzały 
w tych miastach entuzjazm publiczności i wybuch  
uczuć solidarności z losem narodu polskiego. 
W niektórych przedstawieniach w rolę Kościuszki 
wcielał się sam Holtei. 
W 1833 r. Holtei wrócił na scenę i wraz z drugą 
żoną odbył tournée po Hamburgu, Lipsku, Dreźnie, 
Monachium i Wiedniu. Wielki talent recytatorski, 
zwłaszcza dramatów Szekspira, przyniósł mu dużą 
sławę i posadę kierownika teatru w stolicy Austrii. 
W latach 1837-1839 kierował teatrem w Rydze, 
tam też zmarła jego druga żona.  W Oleśnicy, gdzie 
przebywał w latach 1839, 1844, 1845 u swojej 
przyrodniej siostry i macochy, założył Fundację 
Małego Dziecka (1845), która wybudowała 
przedszkole miejskie (1905) funkcjonujące w tym 
samym budynku do dzisiaj
Mało znane epizody z życia Holteia dotyczą 
kontaktów ze Żmigrodem. Bywał tu częstym 
gościem u burmistrza Franza Schwartza, miejsco- 
wego literata, autora i wydawcy pieśni roman-
tycznych i patriotycznych. Starszy o trzy dziesiątki  
lat Schwarz inspirował młodszego Holteia,  
udzielał mu rad i zachęcał do postępów w twór- 
czości pisarskiej. Rosnąca sława Holteia sprawiła,  
że z czasem zaczęto go zapraszać do pałacu 
księcia Hermanna Antona Hatzfeldta. Wreszcie 
osiadł w Żmigrodzie i przyjął posadę bibliotekarza 
pałacowych zbiorów książek oraz opiekuna 
gromadzonego od połowy XVII w. archiwum 
Hatzfeldtów. Obdarzony znakomitym słuchem 
językowym chłonął miejscowy dialekt i jego śląską  
melodię. Znawca duszy śląskiej i charakteru 
Ślązaków potrafił to wszystko przelać na papier 
i przetworzyć na poezję. Wprowadził też śląski 
dialekt do literatury.
Podczas rozruchów Wiosny Ludów, buntu 
chłopów, szturmowania pałaców, palenia doku- 
mentów zawierających ich powinności wzglę-
dem dworów, przestraszony Hatzfeldt zabrał 
dzieci, Holteia i jednym powozem udali się do 
Wiednia. Poeta odnalazł się później w Grazu, 
gdzie napisał powieści: Die Vagabunden (1851), 
Christian Lammfell (1853) i Der letzte Komödiant 
(1863).
Zasługą Holteia było wprowadzenie do literatury 
i kultury niemieckiej wodewilu. Popularność na 
Śląsku dało mu publikowanie wierszy w lokalnym 

Begabung er sehr schätzte und dem er ein 
Sonett widmete. Ein wichtiges Werk, polnischen 
Themen gewidmet, war sein Liederspiel Der 
alte Feldherr. In diesem Stück erzählte er 
die Geschichte der Kościuszko-Insurrektion 
und ihres Führers Tadeusz Kościuszko. Die 
Uraufführung fand in Berlin und danach in 
Breslau statt. Das Stück wurde in Oels, im Schloss 
in Sibyllenort, in Dresden, Leipzig und in Berlin 
gespielt. Die Schlussszenen erweckten in diesen 
Städten Begeisterung des Publikums und regten 
das Solidaritätsgefühl mit dem polnischen Volk 
an. In einigen Aufführungen spielte selbst Karl 
von Holtei die Rolle von Kościuszko. 
Im Jahr 1833 kehrte Holtei zum Theater zurück 
und ging zusammen mit seiner zweiten Gattin 
auf Tournee nach Hamburg, Leipzig, Dresden, 
München und Wien. Großen Ruhm und die 
Stelle des Theaterleiters in der Hauptstadt 
von Österreich verdankte er seiner großen 
Rezitationsbegabung, besonders dem Rezitieren 
von Shakespeare Dramen. Von 1837 bis 1839 
leitete er das Theater in Riga, dort starb seine 
zweite Frau. In Oels, wo er 1839, 1844, 1845 bei 
seiner Stiefschwester und Stiefmutter verweilte, 
gründete er die Stiftung Kleines Kind (1845), die 
im Jahr 1905 einen Stadtkindergarten baute, 
der bis heute in demselben Gebäude besteht. 
Eine Kaum bekannte Episode aus seinem 
Leben betrifft seine Kontakte mit Trachenberg. 
Er war ein häufiger Gast des Bürgermeisters 
Franz Schwartz, des lokalen Literaten, Autors 
und Herausgebers von romantischen und 
patriotischen Lieder. Der um drei Jahrzehnte 
ältere Schwartz inspirierte den jüngeren Holtei, 
gab ihm Ratschläge und ermutigte ihn zum 
literarischen Schaffen. Dank seinem steigenden 
Ruhm lud man ihm zum Schloss des Fürsten 
Hermann Anton Hatzfeldt in Trachenberg ein. 
Schließlich siedelte er sich in Trachenberg 
an und nahm die Stelle des Bibliothekars der 
Schlosssammlung und des Betreuers des 
Archivs der Familie Hatzfeldt, das ab der Hälfte 
des 17. Jahrhunderts gesammelt wurde. Mit 
einem ausgezeichneten Sprachgehör nahm 
er den lokalen Dialekt und seine schlesische 
Melodie auf. Als Kenner der schlesischen Seele 
und des Charakters von Schlesier konnte 
er das alles zu Papier bringen und in Poesie 
umwandeln. Während des Völkers Frühlings als 
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dialekcie. W latach 60. XIX w. chętnie odwiedzał 
uzdrowiska Kotliny Kłodzkiej, zwłaszcza Dusznik 
/ Bad Reinerz. Grywano wówczas jego ulubioną 
melodię Mantellied. W 1867 r. miasto nadało 
Holteiowi tytuł honorowego obywatela. Ostatnie 
lata spędził we Wrocławiu. Osiadł w klasztorze,  
bo zniedołężniały wymagał opieki. Tam też  
zmarł w 1880 r. i pochowany został na cmentarzu 
bernardynów.
Holtei uznawany jest do dziś za najbarwniejszą 
postać kultury XIX-wiecznych Niemiec.

Sophie von Hatzfeldt (1805-1881)  
Urodziła się w Żmigrodzie, córka generała 
i dyplomaty księcia Franza Ludwiga Hatzfeldta 
i Friederike z d. Schulenburg-Kehnert. W wieku 
ośmiu lat obserwowała zjazd monarchów, 
polityków, generalicji w rodzinnym pałacu. Jako 
17-latka zmuszona została do zawarcia związku 
małżeńskiego (1822) z kuzynem, Edmundem von 
Hatzfeldt-Wildenburg z Nadrenii. Małżeństwo 
to miało zakończyć wieloletnie spory o schedę 
między linią śląską a nadreńską w tej rodzinie. 
Mimo porywczego charakteru i bezwzględności 
męża, Sophie urodziła tróję dzieci: Alfreda (1825), 
Melanie (1828) i Paula (1831). Już w 1830 r. 
chciała uwolnić się z nieudanego związku, jednak 
bracia odmówili jej wsparcia finansowego. Za 
próby buntu mąż groził jej odebraniem praw 
rodzicielskich, jednak kiedy odkryła jego związek 
z inną kobietą (1833), wyprowadziła się.   

es zu Bauerwiderstand, Stürmen von Schlössern,  
Verbrennung von Dokumenten über Bauers-
pflichten gegenüber dem Gutsbesitzer kam, 
begab sich der erschrockene Hatzfeldt mit 
Kinder und Holtei zusammen in einer Kutsche 
nach Wien.
Der Dichter lebte sich danach in Graz ein, wo 
er folgende Romane verfasste: Die Vagabunden 
(1851), Christian Lammfell (1853) und Der 
letzte Komödiant (1863). Holteis Verdienst 
war die Einführung des Singspieles in die 
deutsche Literatur und Kultur. Popularität in 
Schlesien verdankte er der Veröffentlichung 
seiner Gedichte im lokalen Dialekt. In den 
60er Jahren des 19. Jahrhunderts besuchte 
er gerne Kurorte in Glatzer Kessel, vor allem 
in Bad Reinerz. Man spielte ihm dann seine 
Lieblingsmelodie Mantellied. Im Jahr 1867 
wurde er zum  Ehrenbürger von Bad Reinerz 
ernannt. Seine letzten Jahre verbrachte er in 
Breslau. Er ließ sich in einem Kloster nieder, 
weil er schon altersschwach einer Fürsorge 
bedarf. Dort starb er 1880 und wurde auf dem 
Bernhardiner-Friedhoff beigesetzt.
Man hält Holtei heute für die interessanteste 
Persönlichkeit der Kultur in Deutschland im 19. 
Jahrhundert. 

Sophie von Hatzfeldt (1805-1881)
Geboren in Trachenberg, Tochter des Generals 
und Diplomaten Fürst Frany Ludwig von Hatzfeldt  
und Frederike geb. Schulenburg-Kehnert. Als 
8-jähriges Kind beobachtete sie die Versammlung 
der Monarchen, Politikern und Generalität in 
dem Familienschloss. Als 17-jährige war sie 
gezwungen, ihr Vetter Edmund von Hatzfeldt-
Wildenburg aus Nordrhein zu heiraten. Die Ehe 
sollte die langjährigen Familienstreitigkeiten 
zwischen den schlesischen und nordrheinischen 
Linien beenden.
Trotz des heftigen Charakters und Rücksichts-
losigkeit ihres Ehemannes gebar sie drei Kinder:  
Alfred (1825), Melanie (1828) und Paul (1831). 
Schon im Jahr 1830 wollte sie sich aus dieser 
misslungenen Beziehung befreien, ihre Brüder  
versagten ihr jedoch jede finanzielle Unter-
stützung. Für die Versuche des Wiederstandes 
drohte ihr der Ehemann mit dem Entzug der 
elterlichen Sorge, jedoch, als sie seine Beziehung 
mit einer anderen Frau entdeckte (1833), zog sie aus.  
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W 1846 r. poznała Ferdinanda Lassalla, swojego 
późniejszego obrońcę w procesie rozwodowym 
i bliskiego przyjaciela. Sophie złamała wszystkie 
przyjęte w społeczeństwie pruskim normy oby- 
czajowe oraz kodeks postępowania arystokratycz- 
nego. Jej kochanek, pochodzący z żydowskiej 
rodziny z Wrocławia, działał jako aktywny 
socjalista. W 1848 r. zamieszkali razem w Düssel-
dorfie będąc oboje czynni politycznie w czasie 
wydarzeń marcowych Wiosny Ludów. Lassalle 
prowadził proces rozwodowy Czerwonej Hrabiny  
wykorzystując go do piętnowania zła i próż-
niactwa klasy, z której pochodziła. Rozprawy 
toczyły się przed sześcioma sądami różnych 
instancji. W 1854 r. odzyskała swoją część majątku 
i zabezpieczyła finansowo swojego adwokata 
wyznaczając mu dożywotnią rentę. Po uzyskaniu 
rozwodu mieszkała z Lassallem do 1856 r., po 
czym przeprowadziła się do Berlina, nie zrywając 
z nim kontaktu. Pięć lat później spotkali się 
razem we Włoszech u Giuseppe Garibaldiego, 
bohatera narodowego i współtwórcy zjedno-
czonych Włoch. Po śmierci Lassalla w 1864 r.  
pozostała wierną jego socjalistycznej schedzie, 
wydała jego pisma i przyjęła na siebie trud 
prowadzenia Powszechnego Niemieckiego 
Związku Robotniczego (ADAV). Po konfliktach 
o przywództwo założyła w 1867 r. Lassallesche  
Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein  (LADAV). 
Rok później obie partie zjednoczyły się a Czerwona  
Hrabina z czasem uznana została za matkę 
chrzestą niemieckiego ruchu socjalistycznego 
i SPD. W 1869 r. wyłączyła się z czynnego 
uprawiania polityki. Pogodziła się z rodziną 
i zamieszkała w dobrach Heddenheim, obecnie 
dzielnicy Franfurtu nad Menem a następnie 
przeniosła się do Wiesbaden, gdzie zmarła w 1881 r.
 
Ferdinand Lassalle (1825-1864)  
Urodził się we Wrocławiu w domu kupca Chaima 
Wolfssohna (Heyman Loslauer / Losal / Lasal) 
i Rozalii Herzfeld. Ukończył szkołę handlową,  
zdał maturę, a następnie wbrew woli ojca 
podjął studia we Wrocławiu i Berlinie (1842-
1845). Wpływ na jego poglądy wywarła filozofia 
Hegla, przekonania poznanego w Paryżu Louisa 
Blanc o spółdzielczości, prekursora anarchizmu  
i krytyka prawa własności Pierra-Josepha 
Proudhona. Utalentowany orator, aktywny 
polityk i radykalny demokrata w 1848 r. podjął 

Im Jahr 1846 lernte sie Ferdinand Lassalle 
kennen, ihren späteren Rechtsanwalt im Sche- 
idungsprozess und engeren Freund. Sophie  
brach sowohl alle Umgangsnormen der preu-
ßischen Gesellschaft als auch aristokratisches 
Gesetzbuch. Ihr Liebhaber, der aus einer 
jüdischen Familie aus Breslau stammte, 
war als aktiver Sozialist tätig. Im Jahre 1848 
lebten sie zusammen in Düsseldorf, und 
beide waren während der  Märzrevolution des 
Völkerfrühlings politisch aktiv.
Lassalle führte den Scheidungsprozess der 
roten Gräfin, den er zu der Geißelung des 
Übels und Nichtstuns der Klasse aus der sie 
stammte, nutzte. Die Verhandlungen fanden 
vor sechs Gerichten statt. Im Jahr 1854 bekam 
sie ein Teil ihres Vermögens zurück und setzte 
ihrem Rechtsanwalt eine Rente auf Lebenszeit 
aus.  Nach ihrer Scheidung lebte sie bis 1856 
mit Lassalle zusammen, danach zog sie 
nach  Berlin, blieb aber in engem Kontakt mit 
ihm. Fünf Jahre später trafen sie sich in Italien 
bei  Giuseppe Garibaldi, dem Nationalheld 
der Vereinigung Italiens. Nach dem Tod 
Lassalles 1864 blieb sie seinem Erbe treu, gab 
seine Schriften heraus und war in dem von 
Lassalle gegründeten Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein  -ADAV  tätig. Nach dem Konflikt 
um die Führung gründete sie 1867 Lassalleschen 
Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (LADAV).
Ein Jahr später vereinigten sich beide Parteien 
und die rote Gräfin wurde zur Taufpatin der 
deutschen sozialistischen Bewegung und SPD. 
Im Jahr 1869 zog sie sich aus der Politik zurück. 
Sie söhnte sich mit ihrer Familie aus. Nachdem 
sie sich mit ihrer Familie wieder ausgesöhnt 
hatte, lebte sie auf dem gräflichen Gut zu 
Frauenstein, heutigem Stadtteil von Frankfurt 
am Main, später zog sie nach Wiesbaden, wo sie 
im Jahr 1881 starb. 

Ferdinand Lassalle (1825-1864)
Geboren als Sohn des Seidenhändlers Heimann 
Lassal (Heyman Loslauer / Losal / Lasal) und 
Rosalie Herzfeld in Breslau. Nach Besuch der 
Handelsschule legte er die Reifenprüfung ab 
und gegen den Willen seines Vaters begann 
das Studium in Breslau und Berlin (1842-1845). 
Einen Einfluss auf seine Ansichten übten die 
hegelsche Philo-sophie, Louis Blanc, den er in 
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współpracę z  K. Marksem 
i wydawaną przez niego 
,,Nową Gazetą Reńską”. 
Dla poznanej w 1846 r. 
hrabiny Sophie Hatzfeldt 
ze Żmigrodu prowadził 
sprawę rozwodową, która  
trwała do 1851 r. i toczyła  
się przed sześcioma sądami.  
Po uzyskaniu części praw 
majątkowych (1854) hrabi- 
na ustanowiła dla swojego 
przyjaciela dożywotnią rentę 
w wysokości 7 tys. talarów.  
Lassalle w odróżnieniu od  
Marksa i Engelsa odrzucał 
rewolucję jako instrument 
do pokonania państwa jako narzędzia w rękach 
klasy panującej. Miał wizję państwa wspierającego  
działania prowadzące do powstania społeczeń-
stwa spółdzielczego i zdemokratyzowanego. 
Program działań zawarł w  Programie robotników 
(1862) i Liście otwartym do Komitetu Centralnego 
w sprawie powołania powszechnego, niemieckiego 
kongresu robotników. Założył Powszechny 
Niemiecki Związek Robotniczy (ADAV), który 
z czasem stał się fundamentem dla SPD.
Lassalle zainspirowany teoriami Thomasa 
Malthusa, Adama Smitha, Davida Ricardo 
domagał się wprowadzenia płacy minimalnej 
(spiżowe prawo płacy), zwiększenia szans 
edukacyjnych i możliwości awansu społecznego, 
powszechnego i równego prawa wyborczego 
(dla mężczyzn) oraz świadczeń społecznych 
(zdrowotnych, wypadkowych, emerytalnych itp.).  
W przeciwieństwie do Marksa nie idealizował 
proletariatu – do pojęcia robotnik zaliczał także 
rzemieślników i niższych urzędników.
W zadziwiający sposób wywarł wpływ na Bismarka 
(przez krytykę którego siedział w więzieniu), 
będącego dla socjalistów uosobieniem pruskiego  
konserwatyzmu, najgorszych cech junkrów  
i niemieckiego militaryzmu. Bismark o Lassallu: 
[…] był najbardziej szacunku godnym, uducho-
wionym człowiekiem z jakim miałem okazję się 
zetknąć. Człowiekiem dumnym w wielkim stylu, 
wcale nie republikaninem. […]
Bismark jako premier Prus i kanclerz Rzeszy 
wprowadził jako pierwszy polityk  postulowane 
przez socjalistów ubezpieczenia zdrowotne, 

Paris kennenlernte und 
dessen Anschauungen über  
Genossenschaften, sowie der  
Vorläufer des Anarchismus 
und Kritiker des Eigentu-
msrechtes Pierre Joseph 
Proudhon aus. Der begabte 
Orator, aktiver Politiker 
und radikaler Demokrat 
begann im Jahr 1848 die 
Zusammenarbeit mit K. 
Marks und der von ihm 
herausgegebenen „Neuer 
Rheinischen Zeitung“.
Im Jahr 1846 lernte er 
Sophie Gräfin von Hatzfeldt 
aus Trachenberg kennen, 

und vertritt sie in einem jahrelangen (bis 1851) 
Rechtsstreit um ihre Scheidung, das vor sechs 
Gerichten stattfand. 1854 bekam Sophie von 
Hatzfeldt ein Teil ihres Vermögens zurück und 
setzte Lassalle eine Rente in der Höhe von 7.000 
Talern aus. Im Gegensatz zu Marx und Engels 
lehnte Lassalle Revolution als Mittel zur Besiegung 
des Staates durch die herrschende Klasse ab. Er 
hatte eine Vorstellung von einem Staat mit einer 
demokratisierten Genossenschaftsgesellschaft. 
Sein Aktionsprogramm beschrieb er in den 
Werken Arbeiterprogramm (1862) und Offenes 
Antwortschreiben. Lassalle war Begründer des 
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV), 
im Laufe der Zeit wurde das zur Grundlage für SPD.
Lassalle ließ sich von den Theorien des Thomas 
Malthus, Adam Smith und David Ricardo 
inspirieren. Er verlangte nach Einführung 
des garantierten Mindestlohnes (das eherne 
Lohngesetz), Verbesserung der Bildungschancen 
und Möglichkeit des sozialen Aufstieges, 
sowie nach Einführung des allgemeinen und 
gleichen Wahlrechts (für Männer) und den 
sozialen Leistungen (Gesundheitsleistungen, 
Unfallversicherung, Rentenleistungen usw.) 
Im Gegensatz zu Marx idealisierte Lassalle 
das Proletariat nicht – unter dem Begriff des 
Arbeiters verstand er ebenfalls Handwerker und 
niedrige Beamten.
Erstaunlicherweise übte er einen Einfluss auf 
Bismarck aus (aufgrund der Kritik an Bismarck 
saß er im Gefängnis), der für die Sozialisten die 
Verkörperung des preußischen Konservatismus, 
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wypadkowe, rentowe i emerytalne, co było 
w XIX-wiecznej Europie rewolucją samą w sobie. 
Klasa robotnicza objęta została w państwie 
rządzonym przez feudalnie myślących junkrów 
pełną opieką socjalną. 
Lassalla połączyło gorące uczucie z Heleną von 
Dönninges, córką bawarskiego dyplomaty. 
Jednak nieporozumienia między parą i powrót 
Heleny do poprzedniego narzeczonego, Janko  
von Rakovitza, skutkowały pojedynkiem odbytym  
w sierpniu 1864 r. na przedmieściach Genewy. 
Lassalle zmarł w wyniku odniesionych ran. 
Jego pogrzeb odbył się na życzenie matki na 
Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Ślężnej we 
Wrocławiu. Pośród niewielkiej liczby żegnających 
znajdował się Karl von Holtei. 

Heinrich von Salisch (1846-1920) 
Po ukończeniu prestiżowego Gimnazjum Marii  
Magdaleny we Wrocławiu w 1865 r. podjął 
studia prawnicze na wrocławskim Uniwersytecie 
Fryderyka Wilhelma. Nauki prawnicze kontynuo- 
wał następnie na uniwersytecie w Heidelbergu. 
Podczas studiów zaciągnął się do kawalerii 
i walczył w Czechach w 1866 r. w wojnie 
przeciw Austrii. W latach 1867-1869 studiował 
w Akademii Leśnictwa w Eberswalde prakty- 
kując jednocześnie jako leśnik w Skoroszowie 
koło Milicza. W wojnie francusko-pruskiej 1870-
1871 wcielono go do husarii, gdzie walczył 
pod Verdun i Lunéville. Tam dosłużył się  
stopnia porucznika (Premierleutnant). W latach  
1869-1874 pełnił państwową funkcję referen- 
darza leśnego, jednak w ostatnim roku służby  
zrezygnował, by wrócić do rodzinnego majątku  
w Postolinie. Poślubił Susannę von Schlegell 
i przejął zarzą-dzanie rodzinnymi dobrami o pow. 
1048 ha.  Na 700 hektarach stworzył wzorcową 
uprawę leśną, posadził na niej sprowadzone 
z zagranicy gatunki, jak jodła kaukaska, świerk 
kaukaski, cypryśnik błotny, lipa amerykańska, 
lipa krymska, tulipanowiec amerykański, jodła  
olbrzymia. Po czterdziestym roku życia zaanga-
żował się w politykę, został starostą krajowym 
a w latach 1893-1903 sprawował mandat posła 
do Reichstagu z ramienia Niemieckiej Partii 
Konserwatywnej. Od 1908 do 1918 zasiadał 
w pruskiej Izbie Panów. Udzielał się w Śląskim 
Związku Leśników i pisał artykuły do Jahrbü-
cher des Schlesischen Forstvereins, a następnie  

der schlimmsten Charaktereigenschaften der 
Junker und des deutschen Militarismus war.
So Bismarck über Lassalle: […]er war einer der  
geistreichsten und liebenswürdigsten Menschen,  
mit denen ich je verkehrt habe. Ein Mann, der 
ehrgeizig im großen Stil war, durchaus nicht 
Republikaner […]. Bismarck, als Ministerpräsi- 
dent von Preußen und Reichskanzler des Deuts- 
chen Reiches, führte als erster Politiker die von 
Sozialisten postulierten Versicherungen: Kranken,  
Unfall- und Rentenversicherung ein, was in dem 
Europa des 19. Jahrhunderts eine Revolution 
war. In einem von feudalen Junker regierenden 
Staat bekam die Arbeiterklasse eine vollen 
Sozialhilfe. 
Lassalle verliebte sich in Helene von Dönninges, 
der Tochter eines bayerischen Diplomaten. Die 
Streitigkeiten zwischen den beiden Verliebten, 
und Rückkehr Helene zu dem vorherigen 
Verlobten Janko von Rakovitza führten zu einem 
Duell, der im August 1864 in der Genfer Vorstand 
stattfand. Lassalle starb infolge der Verletzung. 
Auf Wunsch seiner Mutter wurde er auf dem 
Alten Jüdischen Friedhof an der Lohestraße 
(Ślężna-Straße) in Breslau bestattet. Unter seinen 
wenigen Anhänger, die von ihm Abschied 
nahmen, war Karl von Holtei. 

Heinrich von Salisch (1846-1920)
Nach dem Besuch des renommierten  Gymna- 
siums zu St. Maria Magdalena in Breslau nahm 
Heinrich von Salisch 1865 ein Studium der   
Rechtswissenschaft  an der Breslauer Friedrich-
Wilhelm Universität in Breslau auf, das er an der  
Universität in Heidelberg fortsetzte. Während der 
Studien ließ er sich für Kavallerie anwerben und  
kämpfte im Jahr 1866 im Deutschen Krieg beim  
Feldzug gegen Österreich  in  Böhmen. In den  
Jahren 1867-1869 studierte er an der  Forstaka- 
demie Eberswalde, gleichzeitig machte er eine 
forstliche Lehrzeit in  Katholisch Hammer/ 
Skoroszów bei Militsch. Während des Deutsch- 
Französischen Krieges  1870/71 wurde er zu den   
Husaren einberufen und kämpfte bei Verdun und 
Lunéville. Er erreichte den militärischen Rang 
eines Premierleutnants.
Von 1869 bis 1874 war von Salisch als Forstre-
ferendar  in der Forstverwaltung tätig, in dem 
letzten Jahr des Dienstes schied er jedoch aus, 
um zu dem Familiengut in Postel/Postolin 
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publikował w Mitteilungen der Deutschen Dendro-
logischen Gesellschaft. Jego podstawowe dzieło  
Estetyka lasu / Forstästhetik wydano w Berlinie  
w 1885 r. Ostatnia edycja tej książki ukazała  
się w 2009 r. Dzieło Salischa skutkowało zakła-
daniem rezerwatów ścisłych czy powstaniem  
zupełnie nowej dziedziny - architektury kraj-
obrazu.
Fenomenem jest fakt, że autor jednego dzieła 
wywarł tak znaczący wpływ na leśnictwo krajów 
europejskich, USA i Kanady. Park w Postolinie 
o wielkości 5,2 ha został w 2000 r. objęty ochroną 
i wpisany do rejestru zabytków. Rośnie w nim 
niemal sto gatunków drzew i krzewów. 

Ernst Heydebrand und der Lasa 
(1851-1924)  
Urodził się w Gołkowie k. Milicza w rodzinie 
ziemiańskiej jako najstarszy z dziewięciorga 
rodzeństwa. Syn Oskara, wieloletniego starosty 
powiatu milicko-żmigrodzkiego (1860-1886).  
Ukończył gimnazjum humanistyczne w Oleśnicy, 
następnie studiował w Heidelbergu, Halle 
i Wrocławiu, doktor nauk historycznych. Wy-
kształcenie uzupełniał podnoszeniem kwali-
fikacji administracyjnych, które zakończył egza-
minami państwowymi w Berlinie i Osnabrück. 
Pracował w starostwie w Koźlu Opolskim / Cosel,  

zurückzukehren. Er heiratete Susanna von 
Schlegell und übernahm die Verwaltung des 
elterlichen  Gutes, das 1048 ha umfasste. Er 
gründete auf dem 700 ha großen Revier ein 
forstliches Musterrevier. Er pflanzte die aus dem 
Ausland eingeführten Baumarten: Kaukasus-
Tanne, Kaukasus-Fichte, Sumpfzypresse, Ameri-
kanische Linde, Krim-Linde, Tulpenbaum,  
Küsten-Tanne an. Nach seinem 40. Geburtstag 
setzte er sich für die Politik ein, wurde Landesä- 
tester und war als Mitglied der  Deutschkonser-
vativen Partei von 1893 bis 1903 Abgeordneter 
im  Reichstag. Von 1908 bis 1918 saß er 
im  Preußischen Herrenhaus. Er beteiligte sich 
aktiv im Schlesischen Forstverein und verfasste 
Beiträge für die Jahrbücher des Schlesischen 
Forstvereins, danach für Mitteilungen der 
Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Sein 
Hauptwerk Forstästhetik wurde in Berlin 1885 
herausgegeben. Die letzte Herausgabe seines 
Buches ist 2009 erschienen. Sein Werk trug zur 
Einrichtung von strengen Naturschutzgebieten 
oder zur Entstehung eines ganz neuen Gebietes 
- der Landschaftsarchitektur bei.
Es ist ein Phänomen, dass der Autor von nur 
einem Werk einen so bedeutenden Einfluss 
auf die Forstwirtschaft in Europa, in den USA 
und in Kanada hatte. Im Jahr 2000 wurde der  
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gdy zaproponowano mu w 1887 r. rządową  
posadę starosty powiatu milicko-żmigrodzkiego,  
którą przejął po ojcu. Po jego śmierci odzie-
dziczył także dobra ziemskie we Wziąchowie 
Małym, Gołkowie i Wodnikowie Małym o łącznej 
powierzchni ok. 1000 ha. We Wziąchowie Małym 
wzniósł na początku XX w. pałacyk, rodową 
siedzibę, która przetrwała do początku lat 90. 
XX w. Jako starosta okazał się zapobiegliwym 
i sprawnym administratorem. Jego staraniem 
miasteczka powiatu milicko-żmigrodzkiego 
(Prusice, Żmigród, Sułów, Milicz, Cieszków) 
połączono bitymi drogami. Mimo sceptycyzmu 
i sprzeciwu radnych powiatu rozpoczął i konty-
nuował budowę Żmigrodzko-Milickiej Kolejki 
Powiatowej (1894). Kolejka połączyła Milicz 
z Sulmierzycami, Sułowem, Żmigrodem, Prusica- 
mi, Trzebnicą i Wrocławiem. Umożliwiła przewóz  
i zbyt drewna, cegieł, płodów rolnych, tłucznia,  
co przyczyniło się do rozwoju przemysłu 
terenowego. Połączyła miasteczka z wsiami  
powiatu co ożywiło wymianę handlową a mło- 
dzieży wiejskiej ułatwiło drogę do szkół. 
Ernst Heydebrand prowadził zaangażowaną 
działalność polityczną. Był prominentnym 
członkiem Partii Konserwatywnej, wieloletnim  
członkiem Izby Deputowanych sejmu pruskiego  
a także posłem do Reichstagu. Już jako starosta  
ścierał się z nadprezydentem Śląska, księciem 
Hermannem Hatzfeldtem ze Żmigrodu, który  
reprezentował poglądy liberalne i był rzecznikiem  

etwa 5,2 Hektar große Park in Postelzum   
Kulturdenkmal  erklärt. In dem Park wachsen 
über hundert von Baum- und Straucharten. 

Ernst Heydebrand und der Lasa (1851-1924)
Geboren in Golkowe bei Militsch in einer 
Gutsbesitzerfamilie, als der älteste von den 
neun Gebrüder. Er war Sohn von Oskar, den 
langjährigen Landrat des Militsch-Trachenberg 
Kreises (1860 – 1886). 
Er besuchte das humanistische Gymnasium in 
Oels /Oleśnica, danach studierte er in Heidelberg, 
Halle und Breslau und absolvierte das 
Studium mit dem Doktortitel der historischen 
Wissenschaften. Seine Ausbildung ergänzte er 
mit den administrativen Qualifikationen, die 
er mit den staatlichen Prüfungen in Berlin und 
Osnabrück abschloss.
Er arbeitete im Landratsamt in Cosel, als man 
ihm eine Stelle des Landrates des Militsch-
Trachenberger Kreises an bat, die er von seinem 
Vater übernahm. Nach dem Tod seines Vaters 
erbte er von ihm Landgüter mit der Fläche 
ca. 1000 ha in Preussenfeld/Wziąchowo Małe, 
Deutschwehr /Gołkowo und Wiesenfeld/ 
Wodnikowo Małe. In Wiesenfeld baute er 
Anfang des 20. Jahrhunderts ein Schloss, 
das Familiensitz wurde, das bis Anfang der 
90er Jahre überdauerte. Als Landrat war er 
vorsorglicher und effektiver Verwalter. Dank 
seiner Bemühungen wurden die Kleinstädte 
des Militsch-Trachenberger Kreises (Prausnitz, 
Trachenberg, Sulau, Militsch, Freyhan) mit dem 
Fahrweg verbunden.
Trotz der Skepsis und des Widerstandes der 
Ratsmitglieder des Landkreisrates begann er 
und weiterführte den Bau von Trachenberg-
Militscher Kreisbahn (1894). Die Kreisbahn 
verband Militsch mit Sulmierschütz, Sulau, 
Trachenberg, Prausnitz, Trebnitz und Breslau. 
Sie ermöglichte den Transport und Absatz 
von Holz, Ziegel, Agrarprodukten, Schotter, 
was zu der Entwicklung der Gebietsindustrie 
beitrug. Sie verband Kleinstädte mit Dörfer, 
was den Handelaustausch ankurbelte und der 
Dorfjugend den Weg zu Schulen leicht machte. 
Ernst Heydebrand übte eine engagierte 
politische Tätigkeit aus. Er war prominenter 
Mitglied der Deutschkonservativen Partei, 
langjähriger Mitglied des Preußischen Abgeor-
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łagodnego kursu wobec żywiołu polskiego.  
Heydebrand czynnie wspierał działania cesarza  
Wilhelma II. Popierał rugi pruskie, był zwolen- 
nikiem twardej ręki w stosunku do Polaków,  
udzielał politycznego wsparcia hakatystom, 
w tym swojemu sąsiadowi z Pępowa Ferdinan- 
dowi von Hansemannowi. Przewodniczył frakcji  
konserwatywnej w Reichstagu, gdzie z powodu  
znacznych wpływów zwano go ,,niekoronowanym  
królem Prus” / ,,ungekrönte König von Preussen”.    

Hans Heinrich XIV Bolko von Hochberg 
(1843-1926)  
Urodził się na zamku Książ (Fürstenstein) na 
Śląsku jako syn Hansa Heinricha X hrabiego 
Hochberga i księcia von Pless. Zapoczątkował 
linię hrabiowską Hochberg-Rohnstock, jego brat 
Hans Heinrich XI objął Książ i Pszczynę a wraz  
z nimi tytuły hrabiego von Hochberg i księcia  
von Pless. Bolko po studiach prawniczych 
w Bonn i Berlinie przez dwa lata pracował jako 
attaché wojskowy ambasady Prus w Petersburgu 
i Florencji, skąd powrócił do swej posiadłości, 
zamku Rohnstock (Roztoka), aby poświęcić się 
studiom muzycznym. Jako kompozytor tworzył 
pod pseudonimem Johann Heinrich Franz. 
Był autorem opery „Die Falkensteiner”, dwóch 

dnetenhauses  und Abgeordneter im Reichstag. 
Schon als Landrat stieß er und der Oberpräsident 
der Provinz Schlesien, Fürst Hermann von 
Hatzfeldt aus Trachenberg, der liberale 
Ansichten hatte und ein Vertreter der milden 
Politik gegenüber polnischen Bevölkerung 
war, aufeinander. Heydebrand unterstützte 
aktiv Handlungen des Kaisers Wilhelm II. Er 
befürwortete die Aussiedlungen, war Anhänger 
der harten Politik gegenüber Polen, unterstützte 
politisch die Hakatisten, darunter seinen 
Nachbar aus Waldeneck (Pępowo) Ferdinand 
von Hansemannow. Er war Parteivorsitzender 
der Deutschkonservativen Partei im Reichstag, 
wo man ihn aufgrund seiner bedeutenden 
Beziehungen den ,,ungekrönten König von 
Preußen” nannte.

Hans Heinrich XIV. Bolko von Hochberg 
(1843-1926)
Geboren im Schloss Fürstenstein in Schlesien, 
als Sohn des Grafen  Hans Heinrich X. von 
Hochberg und des Prinzen von Pless. Er war der 
Begründer der Linie Hochberg-Rostock, sein 
Bruder Hans Heinrich XI. übernahm Fürstenstein 
und Pless, gleichzeitig auch den Titel des Grafen 
von Hochberg und des Fürsten von Pless.  
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  Wziąchowo Małe - pałac / Schloss in Preussenfeld (Fot. Arch. Heydebrand)
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symfonii, koncertu fortepianowego, pieśni 
chóralnych i solowych. Był twórcą Śląskich 
Festiwali Muzycznych (Schlesische Musikfeste) 
w Görlitz (Zgorzelec), które prowadził do 1925 r.  
Jego działalność artystyczna i zdolności orga- 
nizatorskie zwróciły uwagę dworu i w 1886 r.  
cesarz Wilhelm I powołał go na stanowisko 
dyrektora Królewskiego Instytutu Teatrów 
w Berlinie. Odchodząc w roku 1902, w wyniku  
konfliktu z dworem, był generalnym intenden-
tem tej instytucji. Poza Roztoką Hochberg był  
posiadaczem klucza Nowy Zamek – Wierzchowice 
w Dolinie Baryczy. Liczne budynki gospodarcze, 
leśnictwa, szkoły, domy mieszkalne (Nowy 
Zamek, Wierzchowice, Stawno, Wąbnice, 
Duchowa) noszą napisy: HH XIV BGvH (Hans 
Heinrich XIV Bolko Graf von Hochberg). 
Zmarł 1 XII 1926 r. w Szczawnie Zdroju. Pocho-
wano go w Roztoce. Hans Heinrich XIV za 
zasługi w dziedzinie popularyzowania muzyki 
został honorowym obywatelem miasta Görlitz. 
W Berlinie upamiętniono go nadając jednemu 
z placów nazwę Hochbergplatz. Po śmierci 
kompozytora jego twórczość nie obroniła się 
i powoli ulegała zapomnieniu. Po latach prawnuk 
Peter von Hochberg (ur. 1956) wraz z żoną, Anne 
Marie Rüther, zebrali dziedzictwo muzyczne 

Nach den Jurastudien in Bonn und Berlin war 
Bolko als Militärattaché der preußischen Botschaft 
in Sankt Petersburg und in Florenz tätig. Danach 
kehrte er zu seinem Besitztum, Schloss Rohnstock 
(Roztoka) zurück, um sich den musikalischen 
Studien zu widmen. Als Komponist arbeitete er 
unter dem Pseudonym Johann Heinrich Franz. 
Er war Autor von der Oper „Die Falkensteiner”, 
zwei Sinfonien, einem Klavierkonzert, Chor- 
und Solo-Lieder. Er gründete die Schlesischen 
Musikfeste in Görlitz (Zgorzelec), die er bis 
zum Jahr 1925 leitete. Dank seiner artistischen 
Tätigkeit und organisatorischen Begabung 
wurde der kaiserliche Hof auf ihn aufmerksam 
und Kaiser Wilhelm I. berief ihn zum Direktor der 
königlichen Schauspiele in Berlin. Wegen eines 
Konfliktes mit dem kaiserlichen Hof, gab er im 
Jahr 1902 seine Stelle des General-Intendanten 
dieser Institution auf. In seinem Besitz befanden 
sich außer Rohnstock (Roztoka) auch Neu Schloss 
und Wirschkowitz in Bartschtal. Auf zahlreichen 
Wirtschaftsgebäuden, Forstwirtschaften, Schulen, 
Wohnhäuser (Neu Schloss und Wirschkowitz, 
Adlheidshof, Friedrichshoh Wembowitz, Duchawe 
Weinberge) befinden sich Aufschriften: HH XIV 
BGvH (Hans Heinrich XIV Bolko Graf von Hochberg). 
Er starb am 1. Dezember 1926 in Bad Salzbrunn 
(Szczawno Zdrój) und wurde in Rohnstock 
(Roztoka) bestattet. Für seine Verdienste um 
die Popularisierung der Musik wurde er zum 
Ehrenbürger von Görlitz ernannt. In Berlin 
wurde er verewigt, indem man einen der Plätze 
Hochbergplatz nannte. Nach seinem Tod geriet 
sein Werk langsam in Vergessenheit. Nach 
vielen Jahren hatte sein Urenkel Peter von 
Hochberg (geb. 1956) zusammen mit seiner 
Gattin Anne Marie Rüther das musikalische 
Erbe des Urgroßvaters zusammengetragen 
und den Künstler aufs Neue für Musikliebhaber 
wiederentdeckt. Endeffekt ihrer Arbeit war eine 
CD mit den Werken des Grafen von Hochberg.

Manfred von Richthofen (1892-1918) 
Er war zweites von den vier Kindern des 
Freiherrs Albrecht Richthofen und Kunigunde 
von Schikfus. Im Jahr 1903 besuchte er die 
Kadettenanstalt  in Katzbach/Legnickie Pole, von  
wo er nach Berlin-Lichterfelde in die Preußische  
Hauptkadetenanstalt (1909-1911) versetzt  wurde.  
Nach den Prüfungen in Hauptkadetenanstalt, 
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pradziadka, na nowo odkrywając tego twórcę 
dla miłośników muzyki. Efektem ich pracy była 
płyta CD z dziełami Hochberga.

Manfred von Richthofen (1892-1918)  
Drugi z czworga dzieci barona Albrechta 
Richthofena i Kunigundy von Schikfus. W 1903 r.  
trafił do szkoły kadetów w Legnickim Polu / 
Katzbach, skąd przeniesiony został do Głównej 
Szkoły Kadetów w Berlinie-Lichterfelde (1909-
1911). Na życzenie ojca służbę kontynuował 
w najbardziej renomowanym 1. Regimencie 
Ułanów Pruskich / 1. Preussische Ulanen-Regiment  
im. cara Aleksandra III w Miliczu. Stało się to po 
zdaniu egzaminu w Korpusie Kadetów w Berlinie 
na Wielkanoc 1911 r. Jako chorąży kawalerii miał 
także znakomite wyniki w wyścigach konnych. 
Brał udział w Gonitwie o Nagrodę Cesarza 
w 1913 r., regularnie ścigał się w we wrocławskich 
Breslauer Turnier a w Wyścigu Milickim w maju 
1914 r. zdobył drugą nagrodę na ogierze Herzog. 
Konie wyścigowe sprowadzał z Anglii. 
Wybuch I wojny zastał go w nadgranicznym 3. 
Szwadronie w Ostrowie Wlkp. należącym do 
garnizonu milickiego. Stąd po krótkim czasie 
przeniesiono go na front wschodni a następnie 
zachodni do Francji, gdzie służył w piechocie. 
Wobec wojny pozycyjnej, okopów, karabinów 

auf Wunsch seines Vaters hat er sein Dienst 
im 1. Preussischen Ulanen-Regiment „Kaiser 
Alexander III. in Militsch fortgesetzt. Als Fähnrich 
der Kavallerie hatte er auch ausgezeichnete 
Ergebnisse in Pferderennen. Im Jahr 1913 nahm 
er auch am Wettlauf um den Preis des Kaisers teil, 
regelmäßig beteiligte er sich an den Breslauer 
Turnieren und gewann den zweiten Platz am 
Militscher Rennen auf dem Hengst namens 
Herzog. Seine Pferde hatte er aus England 
eingeführt. 
Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war er in 
der 3. Eskadron in Ostrowo, die zu militscher 
Garnison gehörte. Nach kurzer Zeit wurde er zur 
Ostfront und danach nach Frankreich versetzt, 
wo er in der Infanterie diente. Angesichts 
des Positionskrieges, Schützengräben, Mas-
chinengewehre und Stacheldrahtverhaue war 
die Nützlichkeit der Kavallerie gering. 
Im Jahr 1915 wurde er zur Fliegertruppe 
versetzt, zunächst als Kanonier, danach als 
Beobachter-Aufklärer. Nach einem Lehrgang 
als Jagdflieger kam er zur Jagdstaffel, die unter 
dem Kommando von Oswald Boelcke stand 
(40 Abschüsse). In kurzer Zeit hatte er einige 
Dutzend Erfolge und nach dem Tod seines 
Meisters und Mentoren Boelcke, übernahm er die 
Führung der legendärer Jagdstaffel 2 (Jasta 2),  

BIOGRAFISCHE NOTEN 
VON AUßERGEWÖHNLICHEN MENSCHEN

BIOGRAMY 
LUDZI NIEZWYKŁYCH

  Manfred von Richthofen pod Amiens, 1918 (Fot. Arch.)
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maszynowych i zasieków, przydatność kawalerii 
była nikła. Przeszedł w 1915 r. do lotnictwa, 
najpierw jako bombardier a następnie  obser-
wator-zwiadowca. Po przeszkoleniu jako pilot 
myśliwski trafił do elitarnej eskadry Oswalda 
Boelcke (40 zestrzeleń). W krótkim czasie odniósł 
kilkadziesiąt zwycięstw, a po śmierci swojego 
mistrza i mentora Boelckego objął po nim 
dowództwo legendarnego Jagdstaffel 2 (Jasta 2),  
a później własnej eskadry Jasta 11. Jesienią 
1916 r. zestrzelił asa lotnictwa angielskiego 
Lanoe Hawkera. W marcu następnego roku 
został awansowany do stopnia kapitana (dwa 
tygodnie później na rotmistrza / Rittmeister) 
i odznaczony kawalerem krzyża Pour le Mérite. 
Wkrótce zrezygnował z kolorystyki wojskowej 
i przemalował swojego trójpłatowca na kolor 
czerwony, czym zyskał sobie przydomek 
Czerwonego Barona. 21 kwietnia 1918 r. został 
strącony nad Sommą koło Amiens. Krótko 
przed śmiercią zestrzelił 81. maszynę wroga. 
Uznany został za bohatera narodowego. Na jego 
cześć koszary garnizonu w Miliczu nazwano 
Richthofen-Kaserne. Władze miejskie Milicza 
ufundowały mu pomnik przy kościele Łaski 
a główną ulicę nazwano jego imieniem (obecnie 
ul. 1 Maja). Resztki cokołu pomnika w Świdnicy 
widoczne są do dzisiaj w parku miejskim. Napisał 
książkę ,,Wspomnienia Czerwonego Barona”  
/ ,,Der rote Kampfflieger” wydaną w Polsce przez 
Wydawnictwo Dolnośląskie.

Leopold von der Recke – Volmerstein 
(1835-1925)   
Syn Adalberta, założyciela największej na 
Śląsku lecznicy dla dzieci psychicznie chorych 
i niepełnosprawnych w Krośnicach, która fun- 
kcjonowała od 1862 do 1996 r. (jako Woje-
wódzki Szpital Neuropsychiatrii). Współwłaści- 
ciel majątku krośnickiego (1717 ha), który obej- 
mował także kompleks stawowy o powierzchni 
633 ha. W 1863 r. przejął zarządzanie kroś- 
nickimi dobrami. Był założycielem Samariter-
Ordens-Stift, fundacji, która prowadziła zakład 
leczniczy w Krośnicach, największy taki kompleks 
na Śląsku i jeden z największych w Niemczech.
Członek Partii Konserwatywnej, członek pruskiej 
Izby Panów, szef Śląskiego Związku Hodowców 
Ryb. Na jego wniosek rektor wrocławskiego 
Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma III wprowadził 

und später seiner eigenen Jagdstaffel Jasta 11.  
Im Herbst 1916 schoss er den bekannten 
britischen Flieger  Lanoe Hawker ab. Im März 
nächsten Jahres wurde er zum Kapitän (zwei 
Wochen später zum Rittmeister) befördert 
und mit dem Pour le Mérite ausgezeichnet. 
Bald verzichtete er auf die übliche Tarnfarbe 
an seinem Flugzeug und malte seinen Fokker-
Dreidecker stattdessen rot an. Wegen der 
Farbe seines Flugzeugs wurde er “Roter Baron” 
genannt. Er wurde am 21. April 1918 an der 
Somme bei Amiens abgeschossen. Kurz vor 
seinem Tod schoss er das 81. Feindflugzeug ab. Er 
wurde als Nationalheld anerkannt. Zu Ehren von 
Richthofen nannte man die Kaserne in Militsch 
die Richthofen-Kaserne, der Militscher Magistrat 
setzten ihm ein Denkmal bei der Gnadenkirche 
und nannte die Hauptstraße die Manfred –v 
- Richthofen – Straße (heutige 1. Mai Straße). 
Die Überreste von Sockel seines Denkmals in 
Schweidnitz sind bis heute erhalten.  Er hat ein 
Buch ,,Der rote Kampfflieger” /,,Wspomnienia 
Czerwonego Barona” verfasst, das in Polen von  
Wydawnictwo Dolnośląskie herausgegeben wurde.  

Leopold von der Recke – Volmerstein 
(1835-1925)
Sohn von Adalbert, dem Gründer der größten 
schlesischen Heil – und Pflegeanstalt für psy- 
chisch kranke und behinderte Kinder in Kraschnitz,  
die von 1862 bis 1996 funktionierte (als Woiwod- 
schaftskrankenhaus für Neuropsychiatrie). Er war  
Mitinhaber des Kraschnitzer Landgutes (1717 ha),  
das auch den Teichen-komplex von 633 ha umfasste. 
Im Jahr 1863 übernahm er die Verwaltung vom  
Kraschnitzer Landgut. Er war Gründer des Samariter- 
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 Koszary w Miliczu / Richthofenkaserne (Fot. Fot. I. Kowalski)
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pulę miejsc dla studentów ichtiologii ze spe-
cjalnością rybactwo śródlądowe. Pomogło to 
kształcić potrzebną kadrę ichtiologów, także dla 
milickich kompleksów stawowych. Słynęły one 
z hodowli karpia i lina w całych Niemczech.
Postulował skutecznie w 1917 r. w pruskiej Izbie 
Panów wprowadzenie tablicy rejestracyjnej 
z przodu w każdym automobilu (auta w Niem- 
czech miały tablicę tylko z tyłu pojazdu). W pałacu  
Recke – Volmersteinów mieści się obecnie siedziba  
Urzędu Gminy Krośnice. 

Hermann von Hatzfeldt (1848-1933)
Urodził się w żmigrodzkim pałacu, ojciec książę 
Hermann Anton był właścicielem latyfundium 
o pow. ponad 16 tys. ha w tym ok. 1800 ha 
stawów. Maturę zdał w katolickim gimnazjum 
w Żaganiu, następnie studiował prawo na 
uniwersytetach w Genewie, Getyndze i Berlinie. 
W wojnie francusko-pruskiej (1870-1871) zginął 
jego starszy, przyrodni brat Stanislaus i Hermann 
niespodziewanie stał się właścicielem całego 
majątku oraz dziedzicem tytułu książęcego 
(Fürst). Szlify polityczne zdobywał jako radny 
powiatu milicko-żmigrodzkiego a później 
jako radny a następnie przewodniczący sejmu 
prowincjonalnego we Wrocławiu. W 1878 r. 
został członkiem pruskiej Izby Panów, sprawował 
mandat posła do Reichstagu z ramienia Partii 

Ordensstiftes, einer Stiftung die Heil – und Pfle- 
geanstalt in Kraschnitz betrieb, der größte Komplex  
in Schlesien und einer der größten in Deutschland. 
Er war Mitglied der Konservativen Partei, des 
preußischen Herrenhauses und Vorsitzender 
des Schlesischen Fischereivereines. Auf seinen 
Vorschlag billigte der Rektor der Schlesischen 
Friedrich-Wilhelm -Universität eine Stellenzahl für 
Studenten der Ichthyologie mit dem Fachgebiet 
Binnenfischerei. Das half, das erforderliche Personal  
der Ichthyologen auszubilden, auch für den 
Militscher Teichenkomplex, der in ganzen Deuts-
chland wegen der Karpfen – und Schleiezucht 
berühmt war. Im Jahr 1917 forderte er wirksam 
im preußischen Herrenhaus die Einführung von 
Kennzeichen vorne an jedem Automobil (die 
deutschen Automobile hatten Kennzeichen nur 
hinten). In dem Schloss der Recke-Volmerstein 
befindet sich gegenwärtig das Gemeindeamt. 

Hermann von Hatzfeldt (1848-1933)
Kam im Trachenberger Schloss zur Welt. Sein 
Vater, Fürst Hermann Anton war Besitzer eines 
Latifundiums, mit der Fläche von 16.000 ha, 
darunter 1800 ha der Teiche. 
Das Abitur machte er in dem katholischen 
Gymnasium in Sagan, danach nahm er das 
juristische Studium an der Universität in Genf, 
Göttingen und Berlin auf. 
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Leopold von der Recke-Vomerstein z żoną / Leopold von der Recke-Volmerstein. mit Frau. (Fot. Arch. Recke)
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Rzeszy . Żonaty z Nathalie von Benckendorff miał 
dwóch synów: Hermanna i Alexandra. W latach 
1894-1903 nadprezydent prowincji śląskiej. 
Patronował prowadzonym z rozmachem pracom 
hydrotechnicznym w zlewni Odry, co miało 
zapobiegać licznym powodziom, przyczynił się 
do ukończenia Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
Te inwestycje oraz budowa portów wodnych 
w miastach górnośląskich uczyniły z Odry 
arterię komunikacyjną, która uwolniła potencjał 
wydobywczy i przemysłowy tego okręgu. Towary 
górnośląskie docierały dzięki temu do Berlina, 
Szczecina i Bałtyku. Jako nadprezydent pełnił 
funkcję kuratora uniwersytetu wrocławskiego, 
w tym czasie rozbudował wydział prawa i me-
dycyny. Doprowadził do budowy dzielnicy klinik 
uniwersyteckich oraz pierwszej na świecie Kliniki 
Pediatrycznej.     

Helmuth James von Moltke (1907-1945)  
Helmuth James Graf von Moltke (1907-1945). 
Urodził się w śląskim majątku Krzyżowa (Kreisau) 
jako syn jego właściciela i członka pruskiej Izby 
Panów Grafa Helmuta von Moltke oraz Doroty 
Rose-Innes, córki sędziego z Południowej Afryki. 
Dzieciństwo spędził z pięciorgiem rodzeństwa 

Im Preußisch-Französischen Krieg (1870-1871) 
kam sein älterer Stiefbruder Stanislaus ums Leben  
und somit wurde Hermann plötzlich zum Besitzer  
der ganzen Güter und Erbe des Fürstentitels. 
Politischen Schliff erwarb er als Ratsmitglied 
des Kreises Militsch-Trachenberg und später  
als Ratsmitglied und Vorsitzender des Provin-
ziallandtages in Breslau. Im Jahre 1878 wurde 
er Mitglied des Herrenhauses und hatte den 
Abgeordnetenmandat für die Freikonservative 
Partei im Reichstag. Seine Gattin war Nathalie 
von Benckendorff, mit der er zwei Söhne hatte: 
Hermann und Alexander. Von 1894 bis 1903 war 
er Oberpräsident der Provinz Schlesien.
Er unterstützte die großzügigen hydrotechni-
schen Arbeiten im Sammelgebiet der Oder, die 
zahlreiche Überschwemmungen verhindern 
sollten. Er trug zur Beendigung des Breslauer 
Großschifffahrtsweges bei. Diese Investitionen 
wie auch der Bau von Wasserhäfen in obers-
chlesischen Städten machten aus der Oder 
einen Wasserweg, der das Förder– und Indu-
striepotenzial dieser Region freisetzte. Dank 
dieser Investition gelangen die oberschlesischen 
Waren zu Berlin, Stettin und zu der Ostsee. Als 
Oberpräsident erfüllte er eine Funktion des Leiters  
der Breslauer Universität, in dieser Zeit baute er 
die juristische und medizinische Fakultät aus. 
Dank ihm wurden die Universitätskliniken und 
die erste auf der Welt pädiatrische Klinik gebaut.

Helmuth James von Moltke (1907-1945)
Helmuth James Graf von Moltke (1907-1945). 
Geboren im schlesischen Landgut in Kreisau 
als Sohn dessen Besitzers und Mitglieds des 
Preußischen Herrenhauses Helmuth Graf von 
Moltke und Dorothy Rose-Innes, der Tochter 
eines Obersten Richters der Südafrikanischen 
Union. Seine Kindheit verbrachte er zusammen 
mit seiner fünf Geschwister in Kreisau und in 
Berlin. Während den juristischen Studien in 
Breslau, Heidelberg, Berlin und Wien setzte er 
sich für Probleme der Waldenburger Region ein.  
Unter Einfluss von dem Professoren Eugen 
Rosenstock-Huessy begründete er – zusammen 
mit Karl Dietrich von Trotha i Horst von Einsiedel  
– sog. „Arbeitslager für Arbeiter aus Löwenberg” 
an der Menschen aus verschiedenen gesellschaft- 
lichen Schichten, mit verschiedenen Weltans-
chauungen und aus verschiedenen Konfessionen 
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 Książę Hatzfeldt jako Inspektor Wojskowego Ochotniczego Korpusu 
Sanitarnego, 1916 r. / Fürst Hatzfeldt-Trachenberg, Militär – Inspektor der 
freiwillige Krankenpflege im 1. Weltkrieg (Fot. Arch.)
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teilnahmen. Nach der ersten staatlichen Prüfung 
(1928), übernahm Moltke die Verwaltung 
des verschuldeten Landgutes. Bald gelang es 
ihm die Verschuldung zu reduzieren und die 
wirtschaftliche Situation des Familiengutes zu 
verbessern. Er lief seine Ausbildung in Berlin 
weiter durch und im Oktober 1931 heiratete er 
eine Jurastudentin, Freya Deichmann, Tochter 
eines kölnischen Bankiers. Das Ehepaar hatte 
zwei Söhne, Helmuth Caspar und Konrad. 1934 
bestand er sein Assessorexamen und begab 
sich in die Reise nach Südafrika. Auf dem 
Rückweg besuchte er Großbritannien, wo er 
Kontakte zu wichtigen Politiker des Vereinigten 
Königreiches aufnahm. Er trat der NSDAP nicht 
bei und eröffnete als Anwalt für Völkerrecht 
und internationales Privatrecht eine eigene 
Rechtskanzlei. Im Jahr 1938 traf er sich zum 
ersten Mal mit Peter Yorck von Wartenburg. 
In seinen Schriften kritisierte er den Nazistaat 
als eine auf Gewalt basierende Diktatur. Er 
unterstützte Gemeinschaften, die dieselben 
Ziele und Werte hatten – Dorfgemeinden, 
Landkreise und Städte, in denen das Prinzip 
der Selbstverwaltung realisiert werden soll. 
Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde 
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w Krzyżowej oraz w Berlinie. W czasie studiów 
prawniczych we Wrocławiu, Heidelbergu, Berlinie  
i Wiedniu zaangażował się w problemy regionu 
wałbrzyskiego. Pod wpływem profesora Eugena 
Rosenstock-Huessy’ego zainicjował – wraz Karlem  
Dietrichem von Trotha i Horstem von Einsie-
delem – tzw. „obozy dla pracowników Lwówka  
Śląskiego”, w których uczestniczyli ludzie o róż- 
nym pochodzeniu społecznym, poglądach 
i odmiennych wyznaniach. Po zdaniu pierwszego 
prawniczego egzaminu państwowego (1928), 
Moltke przejął zarząd nad zadłużonym mająt- 
kiem. Udało mu się w krótkim czasie zredukować 
zadłużenie i polepszyć sytuację gospodarczą 
rodzinnej posiadłości. Kształcił się dalej 
w Berlinie, a w październiku 1931 r. poślubił 
studentkę prawa, Freyę Deichmann, córkę 
kolońskiego bankiera. Mieli dwóch synów, 
Helmutha Caspara i Konrada. W 1934 r. Moltke 
zdał egzamin na asesora i udał się na kilka 
miesięcy do Afryki Południowej. W drodze 
powrotnej zatrzymał się w Wielkiej Brytanii, 
gdzie nawiązał kontakt z kilkoma ważnymi 
politykami Zjednoczonego Królestwa. Nie 
wstąpił do NSDAP i otwarł własne biuro 
prawne. Udzielał porad z dziedziny krajowego 
i międzynarodowego prawa cywilnego. W roku 
1938 spotkał się po raz pierwszy z Peterem 
Yorckem von Wartenburgiem. W swych pismach 
krytykował państwo nazistowskie jako dyktaturę 
opartą na przemocy. Popierał  wspólnoty mające 
te same cele i wartości – gminy wiejskie, powiaty 
i miasta, w których można najlepiej realizować 
zasady samorządności. Po wybuchu II wojny 
światowej Moltke został powołany do Rady 
Administracji Wojny, gdzie był odpowiedzialny 
za sprawy związane z prawem wojennym 
w urzędzie zagranicznym Naczelnego Dowódz-
twa Wehrmachtu w Berlinie. Stanowisko to  
wykorzystywał do wspierania ucieczek ofiar  
reżimu, zapobiegania rozstrzeliwaniu i torturo-
waniu jeńców wojennych. Od 1940 r. wzmocnił 
swe kontakty z Peterem Yorckiem von Warten-
burgiem, prawnikiem pochodzącym z Oleśnicy 
Małej koło Oławy i stworzył z nim grupę 
przeciwników reżimu nazistowskiego nazwaną 
później Kręgiem z Krzyżowej (Kreisauer Kreis),  
w której dyskutowali o państwie prawa jako  
strażniku wolności i jednostki ludzkiej. W latach  
1941-1943 miało miejsce kilka liczniejszych 

 Freya i Helmuth James von Moltke / Freya und Helmuth James von Moltke
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Moltke zum Kriegsverwaltungsrat berufen. Er 
war als Sachverständiger für Kriegsrecht im 
Amt Ausland/Abwehr des Oberkommandos 
der Wehrmacht in Berlin tätig. Moltke nutzte 
seine Stellung um Flucht von Verfolgten zu 
unterstützen sowie Erschießung und Foltern 
von Kriegsgefangenen zu verhindern. Ab 1940 
festigte er seine Kontakte zu Peter Yorck von 
Wartenburg, dem Rechtsanwalt aus Klein Oels 
bei Ohlau und gründete zusammen mit ihm eine 
antinazistische Widerstandsgruppe, die später 
Kreisauer Kreis genannt wurde. In dem Kreis 
diskutierte man über den Rechtsstaat als Wächter 
der Freiheit und des Menschen. In den Jahren 
1941-1943 fanden zahlreiche Versammlungen 
des Kreises statt. Moltke vorbereitete für die 
kleineren Gruppen einen Diskussionsplan 
vor, man diskutierte über die verschiedenen 
Politikbereiche wie Verfassung, Recht, Außen-, 
Kultur-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ziel dieser 
Versammlungen war auch staatliche Entstehung 
Deutschlands nach dem Krieg. Helmuth James 
nahm Kontakt zu General Ludwig Beck und 
General Franz Halder und Carl F. Goerdeler 
auf. In den programmatischen Dokumenten 
“Grundsätze für die Neuordnung”, Richtlinie 
für die “Bestrafung von Rechtsschändern” und 
“Erste Weisung an die Landesverweser fasste 
er gemeinsam mit Yorck drei Diskussionen aus 
Kreisau u.a. über eine zukünftige Staatsform 
zusammen. Im Januar 1944 wurde Moltke von 
der SS festgenommen, weil er zuvor seinen 
Freund vor dessen drohender Gefahr gewarnt 
hatte. Ein Jahr später, im Januar 1945 wurde 
Moltke gemeinsam mit Eugen Gerstenmaier 
und weiteren Mitgliedern des Kreisauer 
Kreises von dem Volksgerichtshof wegen des 
Hochverrats angeklagt – der Richter Roland 
Freisler verkündete am 11. Januar Moltkes 
Todesurteil. Helmuth James Graf von Moltke 
wurde am 23. Januar 1945 im Gefängnis in 
Berlin-Plötzensee hingerichtet. Freisler, sein 
Scharfrichter, führte über 1200 Prozesse, 
darunter den Prozess aus München, in dem er 
die Geschwister Hans und Sophie Scholl (Weiße 
Rose) zum Tode verurteilte. Als Staatssekretär 
nahm er teil an der Wannseekonferenz (1942), 
wo es über den Holocaust und dessen Durchfüh-
rung entschieden wurde. Protokollführer der 
Konferenz war Adolf Eichman. Freisler überlebte 
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zebrań Kręgu. Moltke ułożył dla tych zespołów  
plan dyskusji, na podstawie którego rozmawiano  
o różnych dziedzinach polityki takich jak konsty- 
tucja, prawo, polityka zagraniczna, kulturalna, 
gospodarcza oraz społeczna. Celem tych spotkań  
była także wizja powojennych Niemiec. Helmuth  
James nawiązał kontakt z generałem Ludwikiem 
Beckiemi generałem Franzem Halderem oraz  
z Carlem F. Goerdelerem. W programowych 
dokumentach „Podstawy nowego porządku”,  
głównych założeniach „Ukarania hańbiących  
prawo” oraz „Pierwszych wskazówkach o rozkła- 
dzie państwa” streścił wraz z Yorckiem trzy  
dyskusje z Krzyżowej dotyczące m. in. przysz- 
łego kształtu państwa. W styczniu 1944 r. został  
zatrzymany przez SS za uprzedzenie przyjaciela  
o grożącym mu niebezpieczeństwie. W styczniu 
1945 r. Trybunał Ludowy oskarżył go wraz 
z Eugenem Gerstenmaierem oraz innymi 
członkami Kręgu z Krzyżowej za zdradę stanu – 
sędzia Roland Freisler ogłosił 11 stycznia wyrok  
śmierci. Helmut James Graf von Moltke został  
stracony w berlińskim więzieniu Plötzensee  
23 stycznia 1945 r. Freisler, jego kat, przewodniczył 
w 1200 procesach sądowych, w tym także 
w Monachium gdzie skazał na ścięcie rodzeństwo 
studentów Sophie i Hansa Scholl (Biała Róża).  
Brał udział jako sekretarz stanu Ministerstwa 
Sprawiedliwościw konferencji w Wannsee (1942),  
gdzie zdecydowano o Zagładzie i sposobach  
jej przeprowadzenia. Protokolantem był Adolf  
Eichman. Freisler przeżył Moltkego o dziesięć dni, 
zginął podczas nalotu w Berlinie 3 lutego 1945 r. 

Gerhart Pohl (1902-1966)   
Urodził się w Żmigrodzie w rodzinie właściciela 
tartaku. Ukończył renomowane Gimnazjum Marii 
Magdaleny we Wrocławiu, następnie studiował 
germanistykę we Wrocławiu i Monachium. 
W wieku 19 lat obronił doktorat (1921), po 
czym pracował jako redaktor lewicującego 
,,Die neue Bücherschau” w Berlinie (1922-1929),  
a więc w okresie Republiki Weimarskiej. W latach 
1926-1932 zatrudniał się jako spiker i moderator 
w nowo tworzonych rozgłośniach radiowych: 
Funk-Stunde Berlin, ORAG Królewiec, SFS Wrocław,  
WERAG Köln, SWR Frankfurt, MIRAG Lipsk 
a następnie w ogólno-niemieckiej Deutsche 
Welle. Prowadził tam audycje na temat litera-
tury, poezji, dramatu i ogólnie pojętej kultury. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Scholl
https://de.wikipedia.org/wiki/Sophie_Scholl
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W połowie lat 30. ukazały się jego dwie znaczące 
książki Die Brüder Wagemann i Der verrückte 
Ferdinand (oparta na przeżyciach z dzieciństwa 
spędzonego w Żmigrodzie). Kiedy objęty został  
przez nazistów zakazem publikowania (Schreib-
verbot) upomniał się o niego noblista Gerhart 
Hauptmann. Zakaz zniesiono w 1939 r. Gerhart 
Pohl zasłynął jako towarzysz ostatnich dni życia 
Hauptmanna. Okres ten opisał w książce Bin 
ich noch in meinem Haus? (Czy jestem jeszcze 
w swoim domu?) – wydanej w Berlinie w 1953 r.  
i odtąd wielokrotnie wznawianej (w Polsce 
wydana w 2009 r., w USA w 2011 r.). 
W monografii Der Kreis Militsch-Trachenberg an 
der Bartsch (J.C. Erhardt Verlag, Springe - Hannover  
1965, polskie wydanie Powiat milicko-żmigrodzki 
nad Baryczą, Wyd. Starostwo Powiatowe w Miliczu, 
Milicz 2013) Pohl tak opisuje rodzinne strony:

[…] I tak osiadłem w Berlinie - z tęsknoty 
za ojczyzną i tęsknoty za dalekim światem 
jednocześnie. Podróże w głąb siebie pozostały 
dla mnie bolesne. W końcu z tęsknoty 
zdecydowałem się odwiedzić rodzinny Śląsk, 
w tym Żmigród, powiaty milicki i trzebnicki. 
Rezerwat Ługi pozostał tak dziki i dziewiczy jak 
był. To wspaniały kawałek pradawnej natury. 
Ale ojczyste strony wyglądały jak po wojnie 
trzydziestoletniej.[…] 

Myślę często o tych burzliwych dekadach, 

Moltke um 10 Tagen, er kam bei dem Luftangriff 
auf Berlin vom 3. Februar 1945 ums Leben.

Gerhart Pohl (1902-1966)
Geboren in Trachenberg in Familie eines 
Sägewerkers. Nach dem Besuch des reno-
mmierten Maria Magdalenen Gymnasiums in 
Breslau studierte er Germanische Philologie in 
Breslau und München. Im Alter von 19 Jahren 
promovierte er und wurde Doktor (1921),  
danach arbeitete er in Berlin als Redakteur einer 
Linkszeitung ,,Die neue Bücherschau”(1922-1929), 
also in der Zeit der Weimarer Republik.Von 
1926 bis 1932 arbeitete Pohl als Sprecher 
und Moderator bei den ersten entstandenen 
Radiosendern: Funk-Stunde Berlin, ORAG 
Königsberg/ Królewiec, SFS Breslau /Wrocław,  
WERAG Köln, SWR Frankfurt, MIRAG Leipzig /
Lipsk und später in dem landesweit empfang-
baren Sender Deutsche Welle. Er war für 
Sendungen zu Literatur, Kunst, Drama und der 
allgemein gemeinten Kultur verantwortlich. 
Mitte der 1930er Jahre erschienen seine zwei 
bedeutende Bücher Die Brüder Wagemann und 
Der verrückte Ferdinand (dieses Buch basierte 
auf seinen Erlebnissen aus der Kindheit in 
Trachenberg). Als er Schreibverbot von den 
Nationalsozialisten erhielt, setzte sich der 
Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann für ihn 

 Gerhart Hauptmann i Gerhart Pohl (Foto HKG)
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o ludziach żyjących i tych, którzy zginęli w czasach 
wojennego zamętu. Nawet ci nieżywi przybierają 
niekiedy realny kształt i ciche opowieści płyną 
z ich ust. Nasza ojczyzna pozostała. Ciemne 
powierzchnie ba-gnisk i torfowisk, rzęsy wodne 
na tafli stawu, błyszczące stalowo groble, lśniąca 
dal wody, tysiące bielejących w oddali mew. 
Oto bajkowy krajobraz stawów, który pozostaje 
w naszej wyobraźni i pamięci. Fascynująca 
natura, człowiek i jego ojczyste strony. Czy to 
nie dostateczny powód by utrwalić to w poezji? 
I przypomnijcie sobie słowa starego woźnicy-
filozofa mówiącego z wysokości kozła do dziecka: 
Trzymaj się mocno swojej rodzinnej ziemi![…] 

Od 1959 r. pełnił funkcję prezydenta Związku 
Niemieckich Pisarzy. Jego rękopisy, dramaty 
i eseje zgromadzone zostały w Gerhart – Pohl – 
Archiv i na życzenie twórcy przekazane zostały 
berlińskiej Akademii Sztuk (Akademie der Künste).  
Pochowany został w Berlinie w Alei Zasłużonych 
cmentarza Waldfriedhof  Zehlendorf. 

Maria von Malztan (1909-1997)  
Urodziła się w milickim pałacu, jako naj-
młodsze dziecko Andreasa Maltzana i Elisabeth 
z d. Schulenburg-Oefte. Miała sześć sióstr 
i brata Johanna Carla zwanego Carlosem. Jedna 
z jej sióstr wyszła za Waltera von Reichenau, 
feldmarszałka i konstruktora planu najazdu na 
ZSRR w 1941 r.  Po zdaniu matury  podjęła studia 
na wydziale biologii uniwersytetu we Wrocławiu. 
Za związek z rozwodnikiem matka z bratem 
zdecydowała o przeniesieniu jej do Monachium. 
Tam obroniła doktorat z hodowli karpia. Nie 
mogąc znaleźć pracy imała się dorywczych zajęć. 
Tam też poznała artystyczne kręgi Monachium. 
Z Walterem Hillbringiem, artystą kabaretowym, 
wzięła ślub ale małżeństwo było nieudane. 
Pomagała w przerzucaniu Żydów do Szwajcarii 
przez Jezioro Bodeńskie.  Następnie przeniosła 
się do Berlina, gdzie wiodła barwne życie obra- 
cając się w kręgach artystycznych tamtejszej  
bohemy. Po wybuchu wojny ukrywała w berliń- 
skim mieszkaniu swojego żydowskiego przyja-
ciela, Hansa Hirschela, za którego wyszła później 
za mąż. Pomagała w uratowaniu kilkudziesięciu 
osób żydowskiego pochodzenia, za co została 
uhonorowana po wojnie odznaczeniem Spra-
wiedliwi wśród narodów świata. W Berlinie 

ein. Das Verbot wurde im Jahr 1939 aufgehoben. 
Gerhart Pohl begleitete Gerhart Hauptmann 
in seinen letzten Jahren und wurde dadurch 
berühmt. Diese Zeit beschrieb er in seinem Buch 
Bin ich noch in meinem Haus, das in Berlin 1953 
erschien und seitdem mehrmals neu aufgelegt 
wurde (in Polen 2009, in den USA 2011). In der 
Monographie Der Kreis Militsch-Trachenberg 
an der Bartsch (J.C. Erhardt Verlag, Springe - 
Hannover 1965, polnische Ausgabe Powiat 
milicko-żmigrodzki nad Baryczą, herausgegeben 
von Landratsamt in Militsch, Militsch 2013) 
beschreibt Pohl seine Heimatsgegend:
[…] und so ließ ich mich in Berlin nieder – vor 
Sehnsucht nach der Heimat und gleichzeitig 
nach der weiten Welt. Die inneren Reisen 
zu mir selbst blieben schmerzhaft. Endlich 
entschloss ich mich vor dieser Sehnsucht, 
die Heimat Schlesien und auch Trachenberg, 
Kreis Militsch und Trebnitz zu besuchen. Luga-
Naturschutzgebiet blieb so wild und unberührt 
wie früher. Ein herrliches Fragment uralter 
Natur. Das Heimatland sahen aus wie nach dem 
30jährigen Krieg. […]
Ich denke oft nach über die stürmischen 
Dekaden, über Menschen, die noch leben und die  
ihr Leben während des Kriegswirrwarrs verlieren. 
Auch die Verstorbenen nehmen manchmal 
eine reale Gestalt an und erzählen leise ihre 
Geschichten. Unsere Heimat ist geblieben. 
Dunkle Sümpfe und Torfmoore, Wasserlinse 
auf der Wasseroberfläche, Deiche, die stahlblau 
glitzern, die glänzende Weite des Wassers, in 
der Ferne Tausende von weißen Möwen. Das 
ist die märchenhafte Landschaft der Teiche, die 
in unserer Phantasie und unserem Gedächtnis 
erhalten bleibt. Faszinierende Natur, der Mensch 
und seine Heimat. Reicht das nicht, um es in 
der Poesie zu verewigen? Erinnert euch an 
die Worte des alten Kutschers-Philosophen, 
der zu dem Kind vom Kutschbock spricht: Halt 
dich an der Heimat fest![…] Seit 1959 war er 
Präsident der Bundesvereinigung der deutschen 
Schriftstellerverbände. Seine Manuskripte, Dra- 
men und Essays wurden im Gerhart-Pohl-Archiv  
gesammelt und auf Wunsch des Autors der 
Berliner Akademie der Künste gespendet. 
Gerhart Pohl wurde auf dem Waldfriedhof Zeh-
lendorf in der Allee der Verdienten beigesetzt. 
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Maria von Maltzan (1909-1997)
Geboren als jüngstes Kind von Andreas Maltzan 
und Elisabeth geb. Schulenburg-Oefte im 
Schloss Militsch. Sie hatte sechs Schwester 
und einen Bruder Johann Carl, Carlos genannt. 
Eine von ihren Schwestern heiratete Walter 
von Reichenau, den Feldmarschall und Autor 
des Überfall-Planes auf Russland im Jahr 1941. 
Nach dem Abitur begann sie das Studium an 
der biologischen Fakultät der Universität in 
Breslau. Aufgrund einer Beziehung mit einem 
geschiedenen Mann entschied ihre Mutter 
zusammen mit ihrem Bruder Maria nach 
München zu versetzten. Dort promovierte sie 
mit einer Arbeit über Karpfenzucht zum Doktor. 
Da sie keine Stelle finden konnte, scheute sie 
keine Arbeit. In München lernte sie die Bohème-
Kreise kennen. Sie heiratete Walter Hillbring, 
den Kabarettisten, die Ehe scheiterte aber. Maria 
beteiligte sich an Verlegung der Juden über 
den Bodensee in die Schweiz. Danach zog sie 
nach Berlin, wo sie in den Bohème-Kreisen ein 
buntes Leben führte. Nach Ausbruch des Krieges 
versteckte sie in ihrer Berliner Wohnung ihren 
jüdischen Freund, Hans Hirschel, den sie später 
heiratete. Sie half bei Rettung einiger Dutzend 
von Menschen jüdischer Herkunft, dafür erhielt 
sie nach Kriegsende die Auszeichnung Gerechter 
unter den Völkern. In Berlin beendete sie das 
Studium der Veterinärmedizin und konnte 
mit Pferden, die sie verehrte, arbeiten; danach 
arbeitete sie mit wilden Tieren in zoologischen 
Gärten und Zirkussen. Im April 1944 war sie das 
letzte Mal in Militsch. Ihr buntes Leben beschrieb 
sie in der Autobiographie Schlage die Trommel 
und fürchte dich nicht (Verlag Ullstein) , polnische 
Ausgabe Bij w werbel i nie lękaj się (Herausg. Via 
Nova, Wrocław 2010). 

 Maria von Maltzan (Arch. Maltzan)

skończyła studia weterynaryjne, co pozwoliło 
jej pracować z końmi, które uwielbiała a następ- 
nie z dzikimi zwierzętami w ogrodach zoologicz-
nych i cyrkach. Ostatni raz była w Miliczu 
w kwietniu 1944 r. Swoje barwne życie opisała 
w autobiografii Schlage die Trommel und fürchte 
dich nicht, polskie wydanie Bij w werbel i nie lękaj 
się (Wyd. Via Nova, Wrocław 2010).
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CENTRALA BANKU
Milicz, ul. Trzebnicka 7 tel. 71 384 02 80 

 
ODDZIAŁY BANKU
Cieszków 
ul. gen. K. Świerczewskiego 6a

tel. 71 384 82 54

Krośnice, ul. Parkowa 9 tel. 71 384 62 12
Millicz, ul. Trzebnicka 7 tel. 71 384 02 80

Wrocław, ul. Kamienna 115 tel. 71 360 74 00

FILIE
Milicz, ul. Rynek 2 tel. 71 384 02 97

Sułów, ul. Kolejowa 2 tel. 71 384 72 00

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA
Bukowice, ul. Wrocławska 8 tel. 71 384 50 24

Gądkowice 45 tel. 71 384 54 02

Milicz, ul. Wojska Polskiego 38 tel. 71 383 05 94

Milicz, ul. Trzebnicka 2 tel. 71 384 36 38

Milicz, ul. Kopernika 29 tel. 71 384 87 93

BANKOMATY 
Bukowice ul. Wrocławska 8

Cieszków ul. gen. K. Świerczewskiego 6a
Gądkowice Gądkowice 45

Krośnice ul. Parkowa 9
Milicz ul. Trzebnicka 7

Milicz ul. Rynek 2
Milicz Dyskont Biedronka 

ul. Armii Krajowej 56/2
Milicz Stacja Paliw LOTOS, ul. Sycowska 3
Sułów ul. Kolejowa 2

Bank Spółdzielczy w Miliczu 
Milicz,  ul. Trzebnicka 7,  tel. 71 384 02 80, fax 71 384 00 81
info@bsmilicz.com.pl, www.bsmilicz.com.pl
  

Centrala Banku Spółdzielczego w Miliczu
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Bank Spółdzielczy w Miliczu działa od 1947 roku, należy do Grupy BPS i obejmuje swoim zasię-
giem działania teren całego województwa dolnośląskiego i trzech powiatów województwa 
wielkopolskiego: krotoszyńskiego, ostrowskiego i rawickiego.
Bank Spółdzielczy w Miliczu prowadzi kompleksową obsługę finansową osób fizycznych, 
rolników, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszka- 
niowych, stowarzyszeń i fundacji.

OFERUJEMY:
  Prowadzenie rachunków bankowych
  Rozliczenia krajowe i zagraniczne
  Karty płatnicze i kredytowe
  Kredyty
  Gwarancje i poręczenia
  Obsługę bankomatową
  Skrytki depozytowe i wrzutnie nocne
  Bankowość internetową

Bank Spółdzielczy w Miliczu poza swoją działalnością statutową inwestuje także w kapitał ludzki, 
wspierając finansowo i rzeczowo lokalne placówki oświatowe i kulturalne, kluby sportowe  
i organizacje społeczne, szczególnie działając na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich. 
Nasza działalność na rzecz społeczności lokalnej była wielokrotnie nagradzana.

Zaufaj najbliższym 
Z nami zawsze bezpiecznie

Dawny ratusz w Sułowie, obecnie siedziba Filii Banku
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Centrum Edukacyjno-Turystyczne w Rudzie 

Sułowskiej jest doskonałym miejscem na 

rozpoczęcie wycieczki po Stawach Milickich. 

W NATURUM można znaleźć wszystko co 

najbardziej charakteryzuje region Doliny 

Baryczy. Tradycje rybackie prezentują 

Muzeum i Skansen. Smak i jakoś milickich 

ryb można poznać w Gospodzie 8 Ryb, 

która serwuje dania oparte na lokalnych 

produktach. Miłośnicy wędkowania mogą 

spróbować swoich sił na łowisku, a na 

rowerzystów czeka wypożyczalnia rowerów. 

Zainteresowani obserwacją ptaków mogą 

skorzystać z FOTOSAFARI, czyli wycieczki 

bryczką do Rezerwatu Przyrody „Stawy 

Milickie”. Dla dzieci przygotowany jest plac 

zabaw i zwierzyniec.

Das Zentrum für Bildung und Tourismus in 

Ruda Sułowska ist der ideale Ort, um nach 

was die Region des Bartsch-Tals ausmacht.  

Die Fischer-Traditionen werden im Museum 

und im Museumsdorf gezeigt. Den Geschmack 

und die hohe Qualität der Militscher Fische 

können Sie in der Wirtschaft „Zu den 8 

Fischen“ kosten, wo Gerichte aus lokalen 

Produkten serviert werden. Angelfreunde 

können am Fischteich angeln, für Zweirad-Fans 

steht eine Fahrrad-Leihstation zur Verfügung. 

Wer Vögel beobachten möchte, den laden wir 

zu einer außergewöhnlichen FOTOSAFARI ein - 

zu einer Kutschfahrt in das Naturschutzgebiet 

„Militscher Teiche“. Für Kinder gibt es einen 

Spielplatz und einen Streichelzoo. 

PL DE
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PL DEPołożony w miejscowości Ruda Sułowska 

oddalony jest zaledwie o godzinę drogi od 

Wrocławia. Kameralny czterogwiazdkowy 

hotel harmonijnie łączy wysoki standard 

wypoczynku z tradycyjnym obliczem tego 

miejsca, które jest największym w Europie 

kompleksem stawów i wyjątkowym na 

świecie ptasim rajem. Dzięki unikalnemu 

położeniu hotelu w samym sercu rezerwatu 

„Stawy Milickie” można wspaniale spędzić 

czas spacerując, jeżdżąc na rowerze, czy 

uprawiając birdwatching.  

pokoje
Wygodne i komfortowo urządzone pokoje 

zapewnią wszystkim Gościom odpoczynek 

i relaks. Dopełnieniem wyjątkowej oferty 

są tarasy, kameralne wellness, sale 

konferencyjne oraz kuchnia oparta na 

regionalnych produktach.

Ruda Sułowska ist gerade einmal eine 

Autostunde von Wrocław entfernt. Das 

gemütliche Vier-Sterne-Hotel bietet eine 

Kombination aus hohem Standard und 

Tradition des Ortes, an dem sich der größte 

Teich-Komplex in Europa und ein weltweit 

der einzigartigen Lage des Hotels im Herzen 

des Naturschutzgebiets „Militscher Teiche” 

können Sie Ihre Freizeit genießen, indem 

Sie spazieren gehen, Fahrrad fahren oder 

„Birdwatching” betreiben.

zimmer
Die bequemen und komfortablen Zimmer 

garantieren Ihnen Erholung und Entspannung. 

Ergänzt wird das außergewöhnliche Angebot 

durch unsere Terrassen, den überschaubaren 

Wellness-Bereich, die Konferenzräume sowie 

eine Küche, die Sie mit regionalen Produkten 

verwöhnt.

Hotel NATURUM****

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

+48 71 / 75 90 888, rezerwacje@stawymilickie.pl

STAWYMILICKIE.PL
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Ze względu na niepowtarzalne walory 
milickich lasów, na terenie Nadleśnictwa  
Milicz utworzono Leśny Kompleks Promo-
cyjny ,,Lasy Doliny Baryczy’’ - specjalną  
jednostkę organizacyjną Lasów Państwo-
wych wspierającą edukację leśną społe-
czeństwa, promocję lasów, badania na-
ukowe i wdrażanie nowych technologii. 
Jest to jedna z 25 tego typu jednostek  
w Polsce.

Uczymy o lasach
Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym  
z wielu zadań realizowanych przez Lasy 
Państwowe. Dlatego też miliccy leśnicy 
przygotowali dla zainteresowanych wie-
dzą leśną kilka miejsc specjalnie przystoso-
wanych do zdobywania wiedzy przyrodni-
czej. Prelekcje i pogadanki prowadzone są  

w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Domu 
Drzewa”, szkołach, a także w lesie – na  
łonie natury.

We wsi Wałkowa znajduje się stara wyłusz-
czarnia nasion, która w roku 2015 została 
zaadaptowana przez Nadleśnictwo Milicz 
na Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Dom 
Drzewa”. Obiekt jest jednym z punków na 
trasie ścieżki przyrodniczo-leśnej Karłów 
– Wałkowa – Karłów, która dostosowana 
jest również dla osób niepełnosprawnych.

Przy tej samej ścieżce przyrodniczej w blis- 
kim sąsiedztwie „Domu Drzewa” powstał 
Sensoryczny Plac Zabaw dla dzieci. To wy-
jątkowe miejsce służy nie tylko zabawie, 
ale także edukacji. Na placu zabaw po-
wstała rampa, na której posadzone zostały  
leśne zioła. Milusińscy poznają las wszyst-
kimi zmysłami, wykorzystując wzrok, słuch,  
zapach, smak i dotyk.

Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy’’



223
www.lasydolinybaryczy.pl

Nadleśnictwo Milicz
ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz 
tel. 71 38 09 301
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